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BIRMANVANIN 
CENUBUNDA 

iki şehir daha .. F~a11~51 12• NE D/YOA'?. ? 
gerı alındı gonu u er ıne Ve iktısadi 

Londr&, 21 (A.A.) - Kuybtfefteıı 
haber vcrlldiğtoe göre, Rual:ı.r, lıloeko. 

vamn ııs kilometre batı . §imalinde 
bulunan Laııia ırmağını geçm.lfl'erdlr. 
Ayılı zıs,ı:n8.Dda Moskovanm 200 kilo • 
metre batı cenubunda.ki .BTtansk Yolu 
da keallmi§tir. 

Ba yoı, On! ile Brlanakı blrle,tt • 

Bir Alman 
Generali
nin nutku 

BUyOk bir 
meydan 
harbine 
hazırlık 

ren yol olmak ihtimali ku\-vetlidir, Ve Fark, u (A.A..) - BoloevUdlte 
yolun keailıneı:l de Orel bölgealndıek1 k&r§? mUC3deıe eden Fra.nau: gönUUll. 
.Almanlar iç.in büyUk bir tehlike te§ • teri lejyonwıun komutanı olan dog-tı 
Jcll eder. cephesi tümen komutaıııarmda.n gene. 

LoDdra, 2 1 (A.A.) - MojalBkin a... ral Baron von Gıi.blenz neoretUği glln. 
Jmmeamd&n baluıeden Pravda gazete. lUk bir emirde ezctımıe riCIYlfl dem.!§ • 

Bangoon. 21 ( A. A. ) - Ra.ngo• aı fUll)an yazıyor: tir: 
oo'da netredilen son tebliğler, Ja. AlmaDJarm aonklnunda gehri tama-1 G&ıUlllller, yurdunumn geçirdiği 
ponla.rm B;rmaoya cenubunda bU.. men yakarak ve be.§lıca blnal&n hava. gilç zamanlar içinde Avrupa mede • 

• yük bir meydan muharebesi ha.zır. ya uçurmak niyetinde olduldan §imdi nJyeti.m!z1n dUjmam olan bo)fevtk11k • 
lfldıkJarmı göstermektedir. Bu mu• artık tahaklnık etmfıtlr. f'akat lruv • le mUcadelc için l"llhrertn ordularma 
ha.rebcnin önemf ve za.maru öııU. vetıenmiz fehrı ifga1 ederek .Alman.. fltnıak ett:tnız. Dll§ma.mn anudaDJ 
mUzdcki altı giın za.rfmda cenubi larm bu pl&ıılarmı aklm bıraknuflar'- mukavemetine ~en size tevdt edi. 
?Ulezyada m_nhasamat;m .inkip..fı- cm. Birçok yollarda .Alınanlar boılcun len n.zl.feyt bqararak tıedetınlae uıae 
na ~lJ oldugu 6tlphcsi7.dır. Ran . halbıde kaçmı,ıar ve gerilerde rasUa.. tmıs ve bllytık ukerlik VUitlamwıı 
goon ~ iyi ~her alan mahfillen. dıklan Sovet blrUkJertııe mlt.hl&nıu g~ ~ytece Franınzlarm mu. 

~akiıaı:~ ~ 1 atarak teslim olmU§lardır. ha.rtplik kudreUen blr defa d&ha gC!. 
:!killne . bir ~ olmamakla beraber W- Deftmı 2 ncl .. ,.,._ r1llm0, 01du. Şeretli yurdunUZUD ye -
hu memleketin oldukça külliyetli nJden doğufunun Ye yenı Avrupanm 

lrunetıere sahip bulun4uğunu ~ it .. j, ı1e b ı·.., ~ "'1ll'10 u:ı~plwt olduğunuzu 
bıı ~...W-'l &.riie ..._ • · _, 7.ı ı- 'bll!ntr.. AlmM aıslt~!eı1 baıp me~ 
racal[ amanı 'belrlemel: oldufu:ıiu ,,. h J l.rmda ~ ,aJutrl&n kanla-
fıclirtiyorlar. a i a e teylt edilen .uAh ark&d&§tığmJ ye.nl 

&ngoon, 21 (A. A.) - seıı gü- devrtn bir garanUs! oıatak bir şeref 
nü DC§redilen bir tebl'ğdc den.ili • dı~k,•ıecek noktüJ e&Y.Jyor. Ya.şum Ftlhrertmız. 
VM' ki: J8.f&8D1 mesut ~ 

Başvekil ve zinıa.t ve ormanla!' --o- . 

auın Usav'm ~azifesine nihayet Kaltr'afa tea1'1tl lçla 
verilmesine vali tarafından ınzum 

gör1llmtışınr. iti r llolidar•• 
vaıı. nazırlar meclisinin ist'fa• 

smı kabul etmiştir. lstifa 20 son. llaralaror 
kinunda meriyet kazanmaktadır. 
YcnJ kabinede Sir Tavtun, sanda.1-
yea•? bqvetiJ olmuştur. 

Alman 
tebliği 

._Un, :0:1 ( A.A..) - Alnıan ordulan 
~d:ınlıtmııı tebllğt: 

Demeç cephesindeki şiddetıı muba • 
rebelera dtln dedev&m edilml§ttr. Neh.. 
ı1n Yl1kan ~ Alman hatları_ 
ııa. Si.ren dll§maıı kuvvetleri yapılan 
ka.r§ılık bir bUcumla gerJ atılmı§tır, 
Sovyeuır bu mllnuebeUe 1.100 ölü 
wı birkaç yüz eıs1J' ftnnl§ler ve 19 top 
30 mltraıyö:a buaJrmıııJard.ır. I>Utman 
eepııenın m'!rkez ve 51ma1 keıdmlertn 
*ki taamızıanna devanı etml§t1r. 

~ Denmı ı Del •yf.ada 

lstanbul belediyeflıi bü)'iiık Tildt 
muslki§inası ve (Tekbir) gibi biz
de ilk o1ara.k müşterek ve klltle 
mus ki.sini beste1'lyen ee.natJki.r n. 
rinin kabrini kat'I olarak meydana 
çıtannağa ve bir ibide d\1dlmeeine 
k&rar vcrmi§tir. Bunun için ta.. 
rih ve musj.Jd mUteh•MNla.r.Ddan 
mUrekkep bir heyet tetldl edit.. 
mcktedlr. Heyet hemen bllyük 
mu.sikişinaımnm:n meçhul olan 
kabrinin yerini teebite çabfacak • 
ttr sa.tal Wlkereeinde I t.rbıin 
ta.bnnm §ehldA.n bbristanmda 
bulunduğu yazılıdır. Bu f}e1dlde 
0sktldar şehitliğinde ltrlye a.lt 
olduğu iddia edilen bir meza
ra bir zamanlar bir zat Itri namı
na taş diktirdi~ gibi, :Ecürnetapı 
mearlığmda da umumi harp için. 
de MUnzevf kl§lut kumandanı olan 
zat t.&6mda "Itrl" imnl olan 1:ı4r 

... Dnamı 1 ad .,... 

B ugon Güzeı San'atıar 
Akade.-nisinde 

3 üncü devlet 
resim ve lı.egkel 

sergisi açıldı 
Uç senelik bir maziye sahip bu. I !erini toplu bir halde ~ bo 

lunan _Devlet Resim . ve HeYkel &ergi, bugün saat 15 de Güzel Sa
scrgi8ı her sene toşnnevel son • batlar AkadcmAI binumda açıl 
larmda Ankarada açılmakta idi mışt.ır. • 

Maarif vck&Jetinfıı yerinde bir Vaij Lfltfi Kırdar kordeliyı kea 
karan llzerine Aııkarada son açı• JDİ§ ve güzide bİ?' davctll kalabalı. 
laıı Devlet Itcsını ve Heykel scrg!- ğı teehir edilen eeerleri takdirle 
~nde tcth!r ed len eserler ilk de. scyretznıelerdlr. 
fa olarak latanbulda da bugün a.. Bu •ergi eehrimiıaie açı:lan en 

Sırbistandaki 
mukavemet' hare
keti karşısında 
Almanlar 
Doğrudan 
dogruya 

müdahaleye 
karar 

vermişler 

MDrettebatın 
arandığı s6yleniyor ı 

• 
kaynaklarını 
e,e almak! 

--0--Yunaniatana Kızılaym yardımını götürmek için Pire 
limanma doğru yola çıkan Kurtulu§ vapurunun dün sa. 
bah saat bet raddelerinde karaya oturduğunu teeuürle 
bildirmiıtik. Gemi, Marmara adu mm §İmalinde bulunan 
Pulatla burnunun şarkındaki diğer bir burun üzerine bin • 
dirmi§tir. Geç vakit aldığımız malumat geminin battığını 
tevit eder mahiyette görülmektedir. 
Gem.ınuı ımraya oturdul;u öğrenll1J' -----------

liğreııllm.ez Çaoakka.lede bulunan CHo. 
rıı> taJıl15lyc gem!s1 ne ea&t H to u. 
manımı7.dao hareket eden Trak \"lll)U. 

ru vaka maba"loe yct.i§Uklcrl vakit 
geminin mUblm blr kmnı ınıya gömW 
mtl§ bulunuyordu. 

ŞiddetU bir ttpllıi::ı hllkilm aUrmcsı 
ve b4.diaenm vukua scldlgt yerin tdı. 
llkeli olmaaı yUzUnden Kurtulu~a yak. 
l8.§111&k kabil ol.ın&mlftır. 

AIAkadarıar, geınlde bulunanların 

talıll81ye sandallarına binmek ıruret:Ue 
karaya çıktıklarmı &öylemekted.irler. 
Kurtarma te§kila.tı ~ nı~U..batt
m ~ve d~ aramaktadrr. 
Mat1mı&t.ma ınttraeaat etUıJimia g->. 

mi sahlplerı bize §Öy1e demt§lerülr: 
-Maalesef Kurtulll§U kaybetmi§ 

bulunuyoruz. Son aldığımız habere gö 
re gemtnın yalnız dlmklert görillmek.. 
tedlr. MUretteb&tm kurtulduğu mu • 
hakkaktır. 

Denizyollan umum mUdllril H llrn!:ı 

gazetemlzl baakıya verece~ aırada 
Kurtuıuıı vapurunun btıtmI§ olduğunu 
ese.ne bildlrm!gtlr. . 

Gemide bulunan yardım maddelerin 
den hlçblr ~eyin kurt&nlamadt#l ııöy. 
lcnmektedlr. 

EN SON DAKİKA 
Son ald·ğmıız ha.bere göre gomi 

mürettebatı ve Kızılayın iki me • 
munı bulunmuşlar ve hepsi kurta· 
nlmışyardır. 

Ril]O 
Konferansı 

Klyo, dö .Jaoeyro, 21 (A.A.) - Kon 
teramı çalı§Dl&la.rmı yakından takip e. 
den beynelmllel mahfillerde dlln birbl 

l T'IDi takip eden tezaUı pyi&lardan do. 
_. Devamı :: net aayt&cla 

Bugünk ü 
s ühünet 
dereces i 
Sıfır aitı 

·7 
Şehnm.ız b;.ıgtm mevıdmm. Uı;üneü 

kan Ue kaplar.dl, Hava dUn gece boı;. 
mu~ ve unlye& 20 metre esen karayel 
rtızgartıe bır kar Upi.si b8§lamı§ttr. 

Suhuoet derecesi 0.7 ye kadar d~U:ı 
ve boğa.zlçt taraflarında kar 30 saoti. 
mi bulmu§tur. Tipi yQ2Unden Şirketi. 
hayrı.ve vapurlan fnUzammı kaybet. 
ml§ıcnıc de bu huırustn tedbirler aım.. 
mI§lır. 

Kar yfü:Unden UzunkVpril Alpullu 
demiryolu kapanım§t.:r. 

Be!edlye şchlr içinde b3.Zı tedbirler 
almı§ttr. EvvelA temizlik amelesi aran 
mağa. ba§lanmıştır. Bıı gibi şahı.alam 
20 Ura Ucret ve mcak yemclt \'erile. 
ccktlr. Bundan ba§ka dUkkAnlarmm 
anllnt1 temizleı:ıılyen 26 ki!ll yıldırım 
cezıuıma çarptınlım§lardıı'. Tramvay 
Hferlerinln inkıta& uğramamıw fçtn, 
yollar tetnlZlenml§ ~e kum dökUlmllş. 
tUr. Tnunvayların motörlerlnfn de don 
mamUI için tedbirler aımmr,tır . 

330 ve 331 
doğumlular 

Müslim ve gayri 
müs!im ihtiyat erat 

Talim ve· terbly.e 
• lçla 

Şubeye 
çağır ıı l lJOr 
~ Yamı ı ncJ e&yfada 

Fıiipinlzteı e 
istzkliı.l 

vaadeditıyor 
Tokyo, 21 (A.A..) - Ba§Vekil Tojo, 

bugün Diyet meclLsinde söylediği btr' 
nutukta §Öyle demi§Ur: 

Japonya, bllyUk .Asyanın stratejik 
Usıerin1 \'O iktisadi kaynaklarıw ııa.. 

va§ b."UdreUnl son derece arttJraco.lC 
oekilde kontrolü altına almak ve AL 
manya Te Itaıya ile i§birllğt yaparak 
Büyük Britanya ile Birleglk Ameri.. 
kayı amıı.OA getirinceye kadar mllc:a. 
deleye devam etmek niyetindedir. 

ToJo, 1'"WplnJer hakkında demı,tar 

ld: 
Eğer FillplnllJer, müşterek retaıı 

~de elbirliğı yapacak olurlarsa J.., 
~a. otııa.rı ~fll ve :mUatakll yqs 
makta serbest bu'&kacaktır. 

Fcıemeııit Hindiııtanı ahali.si fçin do 
bu böyledir. Ancak, Felemenk Hin • 
dlstanı §1.mctlki mukavemeti göatel" • 
mekte devam edecek olursa, me.rba • 
metsizee ezt.lecektir. 

ToJo, buncian sonra Japonyanm 
Çwık.illge yaptığı tazylkln an.uımı 

ve Japonya ımparatorıuğu emniyeU • 
n1n tamamen temuı edlldlgtıu 86yle • 
mL,tır. 

Başııe'kil sozlertnı şöyle bltl.rmtııtır: 

Japonya, blrleflk Amerlk& 1' • BUyilk 
Dritaoyanın mU§tcrek lruvv Uertn!Jt. 
ehemmlyotınt azımsamıyor. F Jtat be. 
define varmadıkça slla.hı cldf bırak· 

mıyacaktır. 

italyan 
tebliği 

Boma, 21 (A.A..) - İtalyan ordldan 
umuml karragAlunm :S98 numaralJ teb 
Jlği: 

S1rcnalk cephealnde hafit topçu faa
ılyeti oımuııtur. Hava tegkt11< rimtz, 
gerllerimiZd<? kesif hareket yapa:.l dOf 
manm mot.orın ve zırhlı kuvveUerD• 
Dernc ve Tobruktakl liman teelaler'Dl 
muvaf!aktyeUe bombalaml§l&r ve de. 
ınlr tlzertııde bulunan bir ~mide ~ 
gm çıkarmışlardır. 

Alman tayyareleri :t.taıb adaaılk 

1 
mUteaddlt akınlar yaparak ebemm1.. 
yeUi aakert hedefier Uzenne bUyt1k 

1 
ve orta ç:ıpta bombalar at.mıflardır. 
vaıett.a llınıunnda orta tonajda bir 
gemlye isabet olmuıtur. Dllfmanm 

ı b1r Harikan ve bir Gludlat.or tayyaresi 
h:ı.va savaşlarında dllştırUlmllftllr. 

Satye mabake· 
• esi bitti 

Bütün maznunlar 
beraet etti 

beraetine karar verilmitör. çr~ Devlet Resim ve Heykel ser. bUytlk resim sergifti vasfuu hala 
.Pinde teeıh1r edllıneye bql~ dir. 400 e yakın estri t@tbir eden 
ta. bo Bergi her &1ln Bftat 10 dan 16 
Güıeı Sanatlar Birliği Müstakil ya kadar ~ bulunacak ve iki 

::UP· (D) gnıpu ve hiı;;bfr grupa htlta d~-.n ~~~ 

lılanUl bOtüD iptidai JUı.elWderl, meü• nı v~ıJ o.;ra a_,rı dU parçaua topla 
""" g1b~l lllr eehJrdlr. Bur~ula eeJW:den uınc:Uertn otunlufu lpt\ılai, t.kat ~k 

pzel manıarah bir sokak görllnUyor 

Eski Denizbank Umum mUdtırU 
Yueuf Z ya Önteıe arkadaşlannın 
Satye binası yoıiuJuğu suçundan 
birlnei ağırce1.Q mahkemesinde 
~ yapılan muhakemeleri bu. 
ıt1n ~. hütJ.ln maznunln.rm 

Mahkeme. maznunların ne l&Ji'. 
tekarl·k, ne sufurt1mal ne de vuı. 
felerini ihmal lddiauu sabit ,161'. 
memtştir. 

.. ~ olmıy.,ı l"~ ekl"• 2 inci M)'lamız.Jaki Filipin adaları yazışını okuyıutu~. 
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J3it, ~ 

iraz da · nsaf 
•Ayten.. mUelllfl nurııruı enwt b'.r 

fıkrn"ını bu::!llnkil cdcblyntımız:ı tnh. 
ı dnıl : - C!:ı; diyor, lçıdll.l halde 

•'debi bir w.ıa 1;cçlrlyonız. Gençler 
lddt3lan butı.tma ~li lıDm. 0,)1e s-örtl.. 

lyor ki bu tuı dJ"l>er devlrlcrockl 
dcbt fıısılalnrdnn çoli uzun alireook 

Olabillr: Genç!crin hAm ~ olgun 
n~lcsl mllımka,nlı bir wzfyettlr. 
Ulz ynlnn u ııokbyı t~rctlcmek ls. 
teriz.: 

"Ayten.. mDeUlflnin 85J"ledlğf gtbl 
d blyatmıı:ı: ocnd bir fasıb geçiriyor. 

F'akat im fası :ı ııc.n..~n ha lıyor t 
"i)l>k h:ım .. diye tanlf bu)'Urdukları 

btı,,,"11.nl.11 n ·llıi<'n mı, yoluo Ya.kup 
J{adrt, Ahmet BMlm. l'llhya li l ve 
!lalldc Edip ae&lliıl hem takip eden 
t.cndt neslinden mi? Ellmlzdel..1 tıceeri 
i fb lrullnnnhm; ve tmtayu aotmp 
lr5tllylı tllyl&tmenıf'ğe dikkat ed llm. 

EN SO~ DAKİKA 

Or şarktaki 
in itiz askerlerini 

J te r 
için te blr er 

llDdı 

Londra, 21 (A. A.) - Harbiye 
mtl!teşan Grig, avam kamara.sın• 
da sonılan bl..r suale cevaben de.. 
ın:vtır kf: 

"Ortaşarkta İngiliz kıt.alannt 
Avn:;ıa haricinde.ki tiflls salgmı .. 
nm yayılması ihtimaline karşı ko. 
nmuı.I< ilzere htISUllf tedbirler tı .. 
lınmrşt;Jr. 

İşçi mebus Milner, bu s:Jgma 
nnmn d:.kkrıti çek•rek hast lığ n 
şa.rki Avrupa.da tehlikeli nispetler 
alclıi?mı ve İspanyada tend nl g&s. 
terdliini eöylcmf!tir. Mflner, bu 
husmta çok bllglll ve tcc.rObc sa
hibi ol:ın Rus makamları1e harbıye 
nazırhğmm temas halinde olup 
olmadTı':•nn sormu.stur. Grig, eöyle 
<iem•~tir: 

Buna derhnl cevap veremem. 
Fak1t böyle o~duğ:ma oldukça e. 
mııim. 

ar 

ih a harekat 
ya aşladı 

LoncJrn, 21 <A. A.) - Fena ha• 
wlar Libyııda hare. 'tAta mf\ni ol • 
mnkt.edır. Orta şark İngiliz karar. 
.,!!l.ıı umumf lcbllt-1, devriye faat•. 
yetinden ve ma?ı:illi bazı hareket. 
Jerden bahsediyor. 

enaral Von Bok 
Ş rk cephesinde yeniden 

vazife alıyor 
Berlln, 21 (A.A.} - HlUer, general 

:&"on Dok'u umumi kararg!Jımıt kabul 
elml§t!r. <";encrnı, Şark cephestndtı bt: 
cırdu kumandıınlrğı atmak Uz.eredlr ve 
b1nız n•lcahat ~evrm geçlrmt~Ur • 

A 

Genera Cö Gel 
iyor ki: 

Ltmdra, ~1 ( A.AJ - Hür Fran • 
sızlar şefı l>ö Gol, dün akoı.m rad. 
yod:ı şu SÖLeri sö:t•lemişllr: 

Alnını ~·a, Husyı:da t:ıribln k:ıy 
dı~Hiğl en bO:t·ük m:ıfihibi)eUerden 
,I ine U:rıımış,\r. Rusy~nın zaferı. 
nı cJkışlamıyım bir tek hıılfs Fran. 
&ı:ı: ~oktur, Almanynnın kuv\'Cli \"e 
prestiji nr ılırken ufukta nus yıı.. 
dmnın >"iıkseld iğl cörfilüyor. Du 
li5 mil)onhik nıil:clln bfi:rülf ofmı:ı 
Sa !tırık bulunduğunu dünyn gl>rü. 
yor. Zira, bu rniliet, döijüşmcğl, ·rtı 
rnp cekmel;I ve \"Urmıı"ı biliyor. 
l\endl kencline yfik~clmlş. s!Ulhlan 
mış ~e teşckkfll cimi tir ,.c cıı b!i. 
yük bUdireJer inslcoınıııı bozıuu 
yor. Fransıı mil:<'li, Rus milletinin ' 
movaffakı)ellnf ve yllksellşinl he 
yecanla scUlmlomalı:tadır. Zira şlm· 
dl Fran&a lı;ln kumıluş ve lntikan. 
uımanı daha yaklaşmıştır. Fakal 
straleJı sahasında henilz şurld Av . 
rup:ı cephesinde Rusyanın ı\lnıan. 
yryı manıı bıraktığı mağlfıblyelleo 

daha semereli bir l.udlse ''ukubuJ. 
mamasına mukabil siyası snhaJn 
Ru yanın salipJerin i.k s.ır.nda mı.ı 
hakkak olnrıık göıilkmesf, A\•rup:ı • 
ya ve bulün dün)'nya hi:r millclleo 
ziyade Fransayı sevindirecek olnn 
bir muvazene ganınHsl f<' kfl et 
mel.:lrdır. 

Asırlardanbcrl l· rnnsız - Rus itlı• 
fakı enlrika ve)•a tınhı~ı$ ızlık yü 
%0nden monlayıı uğranır yahut o • 
kim knfmıştır. Bununla btrnber ta 
rlhln her dönüm noktasında bu ı. 
lifı:kın bir znrurel olduı:tu görül • 
mekledlr. Bundan t•oloyı çarpı~ • 
mrıkla olan Fnın n, }enlden canla. 
nan gayretini Sovycllcr Hlrli~ı 

6u)'Nlın~ ltatacaktır. Bo:, lc bir iş • 
blrliltir.iıı kotlycn uırnrlı olmıyn 
cağı, btlAkls Rus)'tlnm dfifer mDtıe. 
flklcrle müştereken yaptıJıı hı:ır<'l,c-. 

te fnyJa ver~ceğf şilphcı:iıdir. na'"' 
lı)•an bu kati sene zarfında çarpı • 
şan Fnın&:ı bu hı:ırhln her sohasıı1-
d9 nus amn mütıdfkl otau~ınu ı ~ 

bol cdeccktlr. 
Fransa ıııb!atıle bu snhada ken . 

dislnl dO~mana tes!lm eden hain 
terle alçnk!arın s:ıdcl'e tehevvüre 
kArıılAc:ıklı.rını biliyor. Bu odam 
tar, ll•ıı;yıının )'onıb:ışınctıı koza . 
ııneııı:!ımız zaferin .ncmlrketiınizctt 

hır kert ıklık doAuraco ını tddl.t 
etmekte.ı çcklnmiyeccklerdlr. Oo 
ların en fazla k'lrkluklan bu içti • 
mat hercümerçtır. 

Frans:z milleti, bu kotmerll ha 
kareli lstihrtıf eder. Frı:ın,.ız m·nr. 
ti, kcmdı rejimini lntlhııp husuc;un. 
da yalnız krndls;nin Mul.ııır oMu 
ftuna bilecek kadar aklı b:mnc!a 
d·r. fzt •rap t'Cl:cn Frnn , ıztırolJ 
çeken Rus)·o ile h~r!lhcrdir. Dö\·Q. 
şen Frıın a. dÖ\'Ü'iCn Rm:rn ile JC -

rabPrdlr. Meyus Prııns:ı, ıulmctler. 
den kurtulup aydın'ıl?n tıkm~ı· 
"111\'0ffak olan nus)·n ile bcrnher 
dlr. 

BAYANLARA MVJDE 
Bu tasamı! devrinde c.:ıktdi, boyam 

toldu, rcngt.:ıln nıoda.ııı geçU aıre kıy. 
mcU\ 

EL ÇANTALARINIZI 
b%r kl!geye atrp t.uketmcytniZ. 

AU!lycmlz tstcdiı't J)!z renkte clblııe. 
ı~rtnıze uygun oıar:.k eski çantalarını. 
m fenni eurettcı boynr ve ta.ın1: Cdlltr 
~ edOcn ~clrtl~ model ~ğlfb'. 

Ad~: Moda Boyam r- y 
Mamlı:tnt' ca<'2dcııt (-IMaJlpafa 

baıı No. S 

o 
Anka.nıdan bildlrlldiğlne göre. 

bUtçe encümeni evvelki gece, geç 
vakte kııdar çalışarak memur ve 
mU.StahdemleTe verilecek fovkalA
de zam hakkmd:ıki Jü.yihn Ozerin. 
de tetkiklt>rlnl tamamlamış, son 
şeklini ,-ererek mnumt heyete seV" 
ketm' tir. 

Enclimenin lhihnda yap~tğı ta
Lillere gJre aylık istihkaktan 100 

ası 
. dı 

!Milli EF: 
DB!I in 1 z bi.y 

e elsi ı abul 

...... __ ı.;r Maılcova 
vre lal temlZ»lgor 

~UUati ı 

Mosko\'8, 21 (A.A.) - Bu sab!ı.M-

hmya kadar olnnl""' net ita mik. .ı 
tnrma yüzde yirmi beş. J 70 llrava 
kadar olanlara yllzde yirmi, 170 
lirndnn fazla olanlara ~·Uzde on 
Lef! za.mmcdilecekilr. 

Uy.hanın yarın (b-.ıglln) mlis. 
roceliyet karan ile umumi heyet .. 
te ;nüza.keresi kuvvetle muhtemel. 
ciir. 

.. 
bayur4alar 
~ 20 (A. A.) - Cumhur. 

reisim z bmet tnann buglln saat 
1ü da fngllfs bllyfik el~i15ini 'ta.bul 
buyurmU§lardir. Millfıkat csn3.Stn• 
da Hıırlclye Ve!ılli 6ükrU Sa~ 
lu dn hazır bulunmu~. 

• tebl o ilavedir. Kıta.ıanmız Oato;ıel 
OChrinl ı:z;at etm4Ierdlr. 

Londra, 21 (A.A.) - Bu e:ı'!>ahki 

Sovyet tebliği lavemnde bah.11 geçen 
Osto§Clo chrl Moskovo.nm 800 kilo • 
metro kadar §imDJI gıırb1ainch'ı ve Mos. 
kov • Lcnlngrad yolu uzertnd dir. 

Londrada bu mevkim zapt.ma bu.su. 
l!1 bir mana atledllmekted!r. 

Zannedlldlğllıe gdre burada Ud kts. 
kaç tıarckct1 t.:ıkl~ etmel:tedlr. 

~ffi 
d 

orun a ta
d i 

100 Jap n 
tayyaresi 

Bu harcketrerın bırt t..enıııgrad ennn 
~ bulunan Alman kuvw..ıertnı, diğeri 
de Smolcn..kde.ıcl Aıma.ıı kuvv Ucrinl 

!aUhdaf etmektedir. 
Loccıra ::ı (c\.A.) -. ojalakln zap. 

t1 ile Sovyetlcr Moskova Ce{lh~e 

en bilytık z.-uerJertnl kaza.ım~ıan:ıır. 
l!oj:ıü;k Mo;Sltovayn en yatan bu.onan 
son Alman mllstalıkem mcvküycll. Bu. 

Ankarad!l!'l bildirlldığ!no ı;örc Milli 
konınma ko.nunuı::~ yapılacn.k değl • 
~lkllklcro dair fı\ylha dUn ParU gru 
punda nıı•zakcrc cdll.rek aon eklın: 

aldığından yal ınd3 Mccli!" ı; 'I: kolu . 
nacalttn'. 
Yenı ıA,yUıa ltizuın bor U!en yer lerde 

~ye vcltlleU:ıe, mUU konınmn ka 
nunlan lrtlktlm1crlne elren suçlarla :.ıu 

k4ııunmı Gt tıncU mnddcııinde yıı.zılı 

zr.omurı~·mı l5'cdlklcn suçlara rnllte 
alltk ftlıın ı;örmck tızere bWmler 
kaııununwı bcr BIDr! vr)'8 d rceulııde. 
ki lıll.ldnuer&n mU~c,,ekl:ll cınralt top 
ıu ve;, tek b!k'mll mnhhemcl r lmr. 
malt &nlAhlyetı:ıJ vermoktedlr. B•J malı 
keıı:ıc~r m~but suçl:ırm muhakeme 
uauıll lıa.kkmdakl kanunun usuı ve btl. 
kllmtertnt tatbik cdeccıl:ıerdl!'. Gene 
l.lyllıııya f~rc, lcra Veldller1 ııcyetı 

ınzum gGre<:el1 herııarırt btr datre ve. 
p mlLSDcııcyt bi:tçe \"C tqh.-ııAlına 

mlltedalr m r'l hl!kllmler m:ıııtuz ka.J. 
mn.k Uzer<ı tam:ımı!ll veya kısmen h r. 
tı.o.n~ b1r vtWet \:Cya cl:ııre eaırıne 
\TCrmeğe ea1WycWdlr. 18 ınd macıae. 
ye onuınuı, bUltflmct uc fabr1kaıanna 
•e değitır.cnlcre w dlt;er snnayı ve 
maacUn mUeııı: terine cı koyarnlt 1§ 

lctebillr. 
Du ~etmenin de\ mı mliddctınce 

mU.,s:eac Qhlplerlne aıllnaalp tttZmL 
oat verilir. 25 tnct mtı.ddoye tıerNlllı;t 

bir maddenm bllkOmet tarafmdarı tes. 
bit edtıecek f&hsı lbUyıır:ıar Cevktnd 
birıktlrUm<>ıılnln mcnedlle<:eğlnc dair 
bir ı:ıu:.üm d ... ~:onr:ıu~tur 

Mu! lk aebeb oımakaızm bir mnıın 
tazıa ftyat:a satılması veya sauşa ar. 
zcdllmem• ı yn.sakllT. Mevcut maim 
saU§a o.rz"ar.memeııl Yeya sauş.nd'ln 

tmt.ll::ı otur. tnasl, s:ııuanınaııı. kaçmı. 

mam, muvazaa yoıuyıa elden çıkarıl. 
ma.et veya ;ııyasııda darlık vcyabJt fL 
;,-nı.tıırdo. yUksckllk tevlit cı:tcbııecek 

derecede aıııbdut ellerde toplanmUJ 
zınc.ırıemc müamelE>len w ftyallMJ 
)'Ukecıt.me ıı:ıuı~ propaganda yııpıL 
ması yas:ıkur, 

llllkOm~t tUzum garda~ mrotnka 
larda ynpı.neak zertyatm ne .. 1 ve ce. 
§itlerini tııyin ve tcstııt c<:i!blleeeğl Gi
bi. tıcrhnngt blı mahsulün ekimini de 
mcncdebllccckUr. 
LayUıa il~ cezal llUkUmler d art. 

tınlınakta ve bu arada lbUkAr ve ta. 
tı.ıımar f!llıcrtn:ıen herhangi b rtnı tr. 
UhAp edenlerle. bunlıı.n b!lettk <;nl~ 
tırnn dUkkt.n. mağaza, UcareUıane \IC 

ıılelOmum alım. satım ycrlcrtnln mn. 
dUrıcri tıe snh.plerl hakkında bUı Ura 
dan on bin ı•rayn kadar ağır para cc. 
u:ılle b1rllltte bir seneden OD '1e?:eye 
kadar bapıs cCJ".aın hUkmolun:ıc:ı!!'ı d:ı 

kaydedilmektedir. 
Mllll korunm' kanunw:un tnthlltab. 

na mntcallik oıaraı· kullaıuıan ber 
ttırm evrak veye bUkQmet(c lst~ıAkl 

Av stı' 
şehre 

tasvip oıwıaıı ınaddelero lnUtca.lllk ka.r Jlelbourne, 21 ( .ıt.A.) - llarbl:•e 
ne veya ve~Utaıar U~rınde t.akUd ,,.,. oann Drogford, JOO Jııpon deniz 
talırlf gibi ııuçıar ıruı..eı+ı edenle~ layynresinin snh sünil Rnlı:ıulü 

l'Urk ecza. kanununwı 827. M7 od .ra. bombaladıkl:ırını ve küı:t. k bir ti • 
zılı bllkUmıen tatbltt olunacaktır. corct semisin! tutuşlurdnkl:ırını ba 

Dlğer taraftan mtın korunma kıı bcr vermektedir. 
r.untıııun ~ tnei maddcSlle bllk~met.e Rıhtım, lıasarot 11 rıımış ve sivil 
veı-!lmış oıan &ı nıllyonluk tıoDor;utı nı;id.ıfu ıe~ıslerlnc <'ü:1 ınrar]3,· 
hemen bcpsı mühim tıı.mıetıcre tahm •erllmlştir. Tan ıırc knrşı korma 
oıunduğtıı:dıin l:!crgUn açııan ycl%l ii~ ıoııları 3 Japon ıay)nreı:;ıni düsfir. 
ynçlnn karg•Inmak ve yeni t ~fertı:> n.üşltr ve di~cr birr;o'·1 rını hı:ı'I"• 
verlln.ektc olan vazlfe ve ıı· .ı.rı1yet1t>T ra ufirıılmışl,:ırdır. fnsillzlcr, 5 ta,; 
yerine etlrllmok ıcuı ba tn!ktar ytlı yare kaybetmişlerdir. 11 ltls i öl · 
:111lyon liraya c;tknrıımı~ İr. mfi~ 6 '<•şl yor'll:ınmı~ıır. 

Ga ada b~r c: ayet 
Dlln gece Gala.tada bir yanı.la- ! t lt hareket edc1 e;ı bıçag nı sab.· 

m:ı. vakası olmue. tan-:nmış bir kal t'.!11 sol memesi altına sapkı • 
brkıılı. bir senıerj tarafından vu• mı tır. • 
rulmu§tur. Ağır ve tchlliclt bir y:ıro nlıın 

Katil Galata c'vnrmda oturan Abdülkadir kar.br içmd ~er.:: se. 
Hayreddin adında bir serseridir. ri!miş, Hn, ı ccıdi.nsc bıçnğmı au • 
Hayreddin, diln gece henüz sebc. rnk knçma w a b h.m~tır. Fnl t 
bl anlllljlla.mrya.n bir mesele yn. ~tr'l!mı saran bckçllcrle pohsler 
zUndrn meşhur sabıltnhlnrdnn A • buna meydan v nnctrJş, kenclli mi 
rop AbdUlka6irle mUneknşn~;a \"C ya.1 ıı.lamışlardJT. 
~nb!ndc de vlddctll bir kavgaya Diğer taraftnn ~nrııaı av.tr olan 
bışlamıştır Knvgn e"."llasm-ia A .. Mb;kal· da baygm b r J.alde B~ • 
rap AbdUtt:l1ir bıçaiffiıı çekm"k yo~lu hastanc::ı -:c ?mldın!m~tır. 
lsterni~. fa.kat H~·T ddfn daha a.. B·m:ian b39ka K rııgümru t 

1 - Yeni Beyog!a, Yabancı '&yc:ığ 
ıu. Tak31m, Be;.ktq, Sar:yer, Eyüp 
Bakırköy, f'.ttlh, Şe1ırem1n1, Yrl. ır.. 

ıntnonıı. Ya'!>nncı tı:mtnıına, Şubc.c:tn. 

de k:ıyıttı 330 ve 831 do:ı.:.mıu Uıtlyat 
eratın Plyade, JMdnrr.ıa, Orman K~ 
nıma, Gamrllk Suvnrl, Topçu, tstıb. 
kam, l§ılclat, Muila,bcro, Nakliye. Sıb.. 
hıye, 1.lu:rk4, ve bu doa-tımlulann ae-.,_ 
mlleri ile gayrı mUn :nleri (63katlar 
hariç) ta'Jm ve terblyo mak.aadı ı:t? 

ıdUl.h oltmn çağınlmı~lardır, Şu:.elcrdE' 1 

toplanma ., llnll 20/ 1101!! P:ızartcs1 gll 
fiil saat 9 dur. 7nyın olunan tcpın.ıımn 
günllııden oonra gelecekler hakkmdıı 

At:ker'llk Kanunu.'lun 00 ve 66 ıncı 
mııdcı,!erl b~kmli.'1lln tatbik olunıı.cnğ 
Uazı Olunur. 
---o--

de bir yaralama olmuv. Knra,, - m 
rükV•. Hatice Sultnn mııll'llle in .. 
de. Fahreddln so!ca 

0

1'1lda otur n 
thsıınlıı Kariye mı:ı.lınllcsinde 6 
rromanıda otu:-an n·ı·m t bir me 
s~ıeaen dola~ı kp.vgeya tutuc.mı: • 
lardrr. 

Kavga sonuncb Hikmet ~:ı? mı 
çekerek İhl!lnm Uz:rlne ntılmuı. 
kt>ndlsinJ kal;nsmdan nğ ren ynrc
lamrştrr. 

Yaralı Gurabn hıı.stnncsine kal· 
•'Jnlrnış, Hikmet ya!rıılnnmıştır. 

"yo n er·· Si 

~ BııııtıHn ı ı oci l ıacın 
layı büyült bir e §kmıık bllkUm sUr. 
mü;tUr Bazı ıctrnse!ı>rc göre, Şlli. ken. 
eli d'ırunıunu l:ö::ll!ı(JcJf değ! tırmı, \"c 
Arjantin tkUl!!ldI mahiyette gUçlUkre. 
rln lnflrad ytıztı..ıde.n nd! memleke 
lllı :: .-a.r vcrmc:l kor cusile \'ar.lyetl. 
'11 tadile tıaş'am t:r. 
Diğer bul klmı:e'cr Lse, totallter. 

..:ıc.m ckctlerın tAZJ l!cl netıces.nde bu 
kı C'Jmhurıyetln bll!..l ili dalın sort ..ılr 

Juruı.n aldıklıınnı IS,JlUyortnrclı. Hn 

!'Mı Alman kuvveue.ı·tn ok~ mev 
l<U ve Alman q mUdafaa hattı oze. 
rındeydl. 

Bu §ehlr sokaklan:b nı yanmakta 
otan evler araa:.nda çok e.ddeuı ve «ao 
u srısgıı. g6gtiaıe muharebelerden sonra 
aıuımııur. 

Şeh r 04rirt.aıı garptcn anıma~ 
mreWe zaptedllml§Ur • 

Mo kova radyosu bu eabo.hkı noert
yat.mcm §Chrtn zaptmuı maturane; bil' 

d ıme tıanJkeU yemıde mllLıkun la 
tıodığını b.ıııırmlJUr. 

M c-jalslte 2.8 ı ometre zx. s:ıred 
ı unan blr mahalde Aunanmrw mn. 

blm bir mlldafaa ııattı Rua1&rw c.ıı.n 

g-ç:n. Ur. 
MUhım ıntktnrdıı maızcn:" tğttn:ım 

edllml Ur. A m nl r 1ns.l.lıca bllyti' 
z y t h•rm~ ... rdlr. 

H kof ) akın rmııd 
§idd:!Uenm :Ur • 

• 
çarpı:ı:nalar 

ı.ondruı 2t ( A.A.J - l\fMh,. 
r lho u, Mos ov cephe inde )en 
unrr.ı .. ı:,etlcr ırnydcdıldi~ıni h!:.. 

bcr ~crmcl tcc!:r. 
Ple enı.oc kasab:ıS>, şlddctlı ~>h 

n tıh re~ den sonra bk Ru .. Lırl ~· 

1Jrafındnn gcrı lınruı tır. Bu m~ 
h rcbc e nn ında uO A m o uba3 
,;e erl buzsuna uğrn ılmı, ve bu1uk 
b r ~lm:ın kolu a kerl malzemcsıl 
b r er c.c set rılmı tır. 

O u şımal ccphe$ınin L r kesı • 
m ln e Alnı nlar dı er bir mcskQ 
mahald n tıırcledilmlşlerdır. 100 
knm)on, O lop, bir ııkoryakıl dcp 
ıı bır erzak dcoosu \'C k{U:lyellı 

rda malzeme mus dere e 
mı tır. 

R ~mı bir So\ 3' t hnberınde de
nıiı) or ld: 

J O onk nunda hava ku\-ve leri • 
n ızc mensup teş!ı.lller 39 Alm:ın 

tnnl,ını, 2 zırhlı otomobili, piyade 
drodı \"e erıak 3o ül.du 730 koml on, 
12 top ile beraber efradının, 6 ta. 
ne tııHnrc ka~ı ko~ma mııral)Ol 
rue\ klinl lobrip e'mışlerı 2 trc:ıı 
tulu turmu an 21 va onu tahrip 
\"e dıı manın 6 pi) nde lauurunu idi 
hıı e. lenıışlrrdlr. 
D ı r hır Sovyet birliği, Mosko " 

vıl'ıın ıokrlllen :i20 kilonıt>trc b:ılı 

şl m. l ı nde kf:ln Osl:ışkof merkez nl 
ı şı;:ıl clmı,ıır. Burol ı, Sclıftcr göl 
uıer ndedir. A'\nt birik, 19 duş • 
m. n tankı. 101 kam) on, 2 mllııım
M ı <lepo~u ve d:ıho ba~krı askjıi 
m ılzerıc ıjj•lnıım cl .• ılştlr. 

ebU • 
'Jer. etrafa yayılr.u;, Caknt r.estri çuk ~ ... Bn~ıarorı ı acı 
~memıcur . .;tlnktt blr1"~ it Anıer!kıı l!lll~eo. ve muvııffak1yeUe 
Urez lys.. Koloml:!.ya ve Vooezaeua 1 n n karıılı1' ıaarruzlar aamM d~. 
murah'UUllannm Gulr:ızuyn mihver ~f' mn.ıı lnsno ve mnlzeır bakımll1dan a. 
Japonya 1'< di"'C tı'< mUn&::~b U ru: C r zıı: ı ta uğramı ur. 
ıtosl mt>al :nesc.ıcslndeo Arj:ınU:ıin lc:ı.U T.oôo3Y:uıı:ı nıınmaaı tçtn yapılan 

• 1 ~·evrorlt. 21 U. A.) - Ne,• 

P york Tııyr.ıi15 gazetesi Bem'den öğ-
reniyor: 

· Sırplar.n gittikçe da.hıı artan c. 

nokta. nazarını rx;r~embc günkü cmu mu!ı:U"cbc l".finaamdıı Ala.un rm eline 
ınt ıc;tlmıı.dao evvel btıdlrnı< ğe dııvct geç n sıınaım tlmdl 1Ci.60D ealre, ~ 
-:ıttikltrt tıa.tıcrl derlınl tekzip edllm!.J tAn ~ıı \'e 177 tc.,.ıa tnllğ o .. uuştur. aa. 
tır. Bum n4:ı bC'r:ıbcr nynı znmandıı ·~ ıcı.:vv~Ueı lm:z l{erç bogn:ınd3 bom 
mQna11~oouertn kcsllmesl projı>.illı 'l bt\larıa d~ıınm NlyUk bir tıOaret 

A e l·ka ı· lar f rafından ~~m:ıu~:=ı~~d;;c~~:ı~ 1 
ne Yugot'avyadakl Ç~tnlk hare • 
ketJnl ortac"!Ul luldrrmak emrini 
verm:o ve aksi tnl!dirde bOtUn 

l l l Şo;r'I:' a .... e dı· "m ,·ş t ı· ? mes'uliyC't! ll:erlne a'ncağııu bU. 
V dlrın 11Ur. Almanlar ehemm yeti 

mlkta.da l:endJ eml!llerine hizmet 
hml a1SG00 dlr. Lo:ı:on adMı üzerinde ~d~cek bt:;o:t in"ıınlar Gau'ctter, 
ktırulaıı bu Uman eok benım yetll41r. 1 ~alı sa~ıyeU ~~ bölge şcJikler,• 
l937 eene&iDJe FUlpln:cre u •rıynn al. e ~y n ctm SJ erdir. Bu Ftfler 

Cetrıl<lerf ortıufan kal lırmıık ern• 

Jlugftn lılr harp e::ıtıı:csı tııillııe ı;eı 

mlş bulunan Fl'lplu aCıılnn denilebilir 
ld hemen tıomC'D tııc r::h:ıt yazu gör. 
medl. 1lk ol.ırak hp!wıyollar 1603 ene 
slııde bu esrarenct• adalara. tir he.)'~t 
gön:terılllcr, Adal:ır, l~lt Le'1lSplnln 
fd:ı~I ahında m!lstcmlcke tıallne CC 
tfrlldl. 'k'erlilcr1 hrlstlynıılııetın::ıW ı. 

çin ml3yonerler bUyllk bir gayret •8 
tcraııer. Adalar dalla o :ı:aın::uı bUe bü 
)111' de•·lctler arıısında çclt13mcJcre ıse. 
beb oluyordu. ı pAnyoJ lualı lJWıct l'I 
llp dGl:tm kendi ~' ftrdl. bpaa. 
yollar l.l'lllııtnlenlo )Cl'lf:3m"ğe uıntn 
L"lrltcn b1r ynndmı d;\ tn llh:lcr ldarcyı 
elleıiJ&e ntmnlı için fJ t ltolliı dılıır. 

lrıgtllıJ rhı bütlln gnyıcllU1tın nı{;'II>Cn 
!!Jdn.j~et İı.paasol.lıırdan .»hnnmadı. 
Arnerilı:a • l&pıwıyol lml"b1 p:ıtbk \'6-

rlıı Amerika, Filıp•ctı ~dmını 

ldaresı oJtııı!!a 'l°M'lln l~nd~n l tt. 
fıı.de- cdrrelt Fl~ıpln adnJrınm ld::ıresı 

a.ttn:n ıı.tdı. 

l?ıhtanda ctıı:nırll lspwtyoJ ClollAn. 
ı l dP. AmM!mblıır 

tamlından &nfırip eaı~ Geoenu \'• 
ley l\lf'rllln kJtıı.\nn bunun üzerine Fi. 
tipini 1:;1gııl ettiler. 

Amcrlluüdan balllskAr olarak kar 
lilh.vıın Fl'Iptnı:ıer limit eU.lklcrı laUk. 
UUlerın .. ı.avıışam:ıdılar. Fill,iılnil'r, ıs 

nğusıo l&US rarts muJuı.v~ 'r.nnmcsJ 
nmclttn \merllırnr.:ı ldıı.m!lnc vertı. 

dl. 1016 s~n •slnde Flllplnler btru:r. mub 
tnrl.ı;ct h:ıJ,I.ı nldıl:ır. Bu muhtariyet 
ıosı bCD inde ı;cnlal LildL AnK'fiknrı 
nuhJ '"BllUktea 91)cuak kornlı;cr old11, 
llfil:Cıınetı.o ba,ma :-ttlllerdeıı bfr reL 
~cumhur ı:etJr~hU. 

Fl:lplnJllcrln cld ın çı.k"1&11ı ltratc. 
ıı b:a!<mund:ın Amerika l~lıı bUyUI' bU 
bata olun::u. Arnerllmlılnr buı;.ın ı:::n 

Fillpl:nl rden çckllnıeğl aala nkı~rırı
dnn ertrm..<!ller. liavve!ll dcnıuııı.3 

çe luvn '"t'crl ;Jır.ıuıar. Bogt.bl Ftll. 
r.ınıerae Amerlkııh ~o.rlcl'ln movcu. 
da ~1rml lıtn lrn '!:ı.rıl'1', Vl"r'llr.ln ttt. 
ı:·ı ttııd rl r unun ~)l.ı be )U el 
U Uh lmd:lrıllr. 

rlllpln:crl'l nıerk(.'7.1 J'lllll"ıdır. NU. 

ti nıtlyon tönllAtonan en büyW' mmı.ı rlni nlmışlıtr ve bunun için kull • 
31n11ll~m payına C:U$Cr. 1 nacaklan usı•llert bltfha.pta ser -

Flllp rM-de l<Maba eçlerl, lm~f best bıra"t lnuı,ln.'"drr. Kll.S!ibalar • 
bambo oğ:lcmd:ın >-o.rılm:ııtır. Damı n dn.kl t-Utll b ' d' • l l•~ d 

b'\um b( 1 n C e 1) e re ! vU er 
ottandır. oı,ter en ....,.,. .. .< OC 1 er bııl nzlcdUece Icr ve yerlerine sı 
830ıo ı "~asıo Cebu, ~517 nuru 10 or. yasi tem:n:ıt vercb Jn e"l.erjik in• 
mak. C671 nlllu lu lloUo, 60978 nlltus sanlar gcUrflccehf"r. Yugoslavya • 
lu Bay.Boydır. dan l-u hcherler bcldlği tnada Be'!.. 

FWpln da~nnrn nüfa!D •0 n dört ba. gra.G00 "n da Ci:!no ile Ribbeotro('o 
~ mllstıından fazladır. NlUuSWJ tıe. un Budapcgtcdeki g5rllpne1erlnln 
.... ltf1l8I Ma!a~rclır. Bunlar meya... Yugos:avyada c.mnJyeti muhn!a. 
omC::a so:s:J <)l:ıU, 2rnn .rnpnn. 03'75 için polls vaz fesi yapnn \tınan 
Amr~ .aJı, d8l3 1-;ınn)ol , • ., J93-I A•· kuvvetlerinin dofu cepheainde 
rıqJQh lt!una meıuup muhtcllf lnn-vet.. ı;3nderitebll'ne ı:ıtıkeadlle bunla. 
ter YB:ar. 1 rm Bulgar ve Me.car ordulan !il • 

Mııd~ o!a~' l•rom ,;e blrnz 'llr.ı rafmdnn dc~tlrfunelerl mevzuu 
~-ılır. 1937 de 1'"'1ltpl.n1enle :i0.000 o. ctrnfmds yn.ptldığı hııberinln tey·· 
tomt)' n vıı.r"t. 1 d (?'::lmfştir. PazC\r M1nll şimal d(; 

Tr' 11 "rv"tl rıı .. !! ti\ttin hindi,. ".ıı S rrb'sl"n'l ı.:,. '~,,.'l t"lmf'rf ve 
ı..:. t ve l-u' .ı.t ı ~·-ırt .. ı;f Mlnıl e uc; B '"ıır tUmc 

JDS7 ı;cncsln:lo F l!lpiıılrrtn lııı-a.catı . ni gclmlııtır. D!ğer kıtalann bunlc. 
JG6 nıllymı dalar tııtmu .. tıır. n tnkip cdceeğt söylenmektedir. 

tt.Utakla tudlklnl mllmkllı. kı!an ve geın • nl taketıamıtlar4Ir, Bundaıı b:l§ 

her curnhunyetl bu pro.enL-ı tatb kı · ıı bUtlln doğU cephesındekı mtld!l!aa 
manıru tay4..ndt? 11 rtert bırıı.ltan l".r 1 muhtı.rebc?crlnc muvııUaklyetıc tııUda. 

uz.la§ma fonnulU bulundu~ kuvvetle 

1

1! le etm! ıerdlr. 
söyıcoıımlşU. Bır denlzıı.ltı gemlm!z buz dentı:ln 
Resmı tcb.lg:ı.t yarıımnd·g-cııan do. , c!~ ı.u\'VCCe hımayc edilen blr kame ıı. 

1ayı başlıca murnh.bııs heyetıcrlnln rw>:ndnki b~r dUç,ı:::ı:ın muhrlblnJ ve bir 
muhafaza ettıklcrt ketumiyet karşı - )"il· ,eml3tnl !:>atırmıctır Diğer bir 
ıımdo vazıyetı kat ycUc tııyU> etmek nıuhrlple iki yük gemia1 torpJle tıua.. 
mUşkU.dUr. UaıuMlyelle mevcut ka ra u:rııt ım11ur. 
ıınate göre muııı:ıııo..ıı heyetlJrt reıs. Sav:ış tııyyareıcr'm1z 1ngtltA:!~ ctn.. 
leri S'lD DOktru nıızıır teatllermc!e.'! fmc!ak1 dcntz <:~Vl'C3in:l yaptıktan 

eonra rtklr ':ianı,.ıltlıkl:ın hU!dlmeUer1 ı·cş!.f uçu§lıın csnaamda Brltanya a.. 
ı.arafndan 'tat1 ııı.ıımat almadıkça sa dıısınm doğu ltıy&3llldll bUyUk bır fııb. 
rih hiçbir ~ey 6Uy'cmck lmk.lnı olrna. j rllm u liman te .. i.slcrlne ve tnı;ııterc. 
VGl'!lktır Çnrr:ımbn &1ln0 bU bosuııta nln ~nup dofttıııUnda bir tel:ıiz ~taııyo 
K"ltı bır nt"tlce nl 11encı ba%1 klaıarıer nı.ına tam ıa:ılıctlcr knyd tmlglt"rd!.r • 
tnrntmdan snııılıyor. 

f!lyal!1 a:OzakercJerc mOvui olıırak e 
komıs:;'Olılar dlln tc!aıJk çalışmalara naştarnn ı CJd .) fada 

devam rtmtoJerdtr, mezara ayni fekllae genJt t&tJıırla 
Ruzvett • ~rçit gl>rtıı:m~lcrlnde ka. bir l:f.b.r yaptırarat iherine: 

ıeme aıman Atl:ıntllt beyanJ)amcsı l "Tehli:i ke'blr mtlbct.I& bO)'U.k mu.. 
prenıip'ertne Melt!ı!.ltM•n iltihakı pro. siki · .rıs Itriye fatiha,, yud1rm~ 
:ıeaı ittifakla knbul cdllm!~Ur. Proje. tır. Her iki =:ı.br n de Itriye ait 
r.iD umumi ıçtlmnd:! t.csdlk edlleccıttnc olm=ı.dı_:r anl&Ş lmaktadır. 
muhııkkak nnz:ı.rUc t:akılıyor. Ya ·~cca.!t tctl:ikJerden 60nrn ıt .. 
O!ğer taraf'..c.."l, Amc.rlluı. lutasmın rinin lrc.b:ini tecb:t Jaı.bil olabi! .. 

UUl131u k~yflyeUI:l l:e)v.ımame::ıllı t.e. cef; Imno ti vard!I'. B.ı kabir l~ .. 
yet.ı umumıyestııe te.,mn etmek ıı.us:.ı. rl): Uiyı:t olan b'r şe!rilde t"'•·ı-·m 
ııunt!akl Sent Doml.,' lt t""kl 'II rtd1eıtll o'·•""""'' tn-. r •ı 7 '•i V'" 1 
illi§ ve rnı.ıı·n . ba Jrr ınl n wt• ! ! J~ ·::· r cm:: l ... 

teki 8 bUyUk pre:ıalpe llt'hakııı 1ktlf& 
1 
yük mu_ 'ki§inashrrn dl\ it 

~ muvafık bulmU§Jtudır. n.in ta ~imi rr.ulmrrc L 

j 
b 
d 
ğ 
y 
6 

h 
m 

I! 

ı 

n 
e 

h . 
rn 
d 
ın 

ll 



- &N Sf)N CAKIKA - ft 80lftLUnnr iNi ~ 

keme 
ıs 

~~aloniarında 

Kuru Mehmedi 
AYALiNiZi FAYDA VERECEK 

1 

SURETTE KUVVl TLENDiRir~iZ' 
n sıl ıslatm:şlar? 

1

' lforu Mehmsdi Şi manda serfoş idek 
dadük em!n , iz a onunla beraber 

Metleniyetin yükaelmesincle en yer.i u. 
luklaT a~an en büyiik "bult:§,,lar hayali 
••nif, ileri•ini çok kuvvetle görebilen in. 
sanların kalcuınian çıkar. Gene en büyük 
tenbeller de hayalleri en geni§ olanlar 

ara.aıntla balrımır. Hayalinizin kuvvetim 

millete, memlekete ve kendinize fayda 11e. 

recek surette ifletiniz:J Büyük alimler~ ka. 
ifler böyle yetiımi§tir. 

sarf ıı ka riuı·, efen dun ! ,, 
:Pos bıyıklı.. kaltn l!lynh pıı.Itoıu da.. 

\'acı, tatlı bir Kastamonulu !Y ve uc 
ellDJ kolunu anllıyarak o.nlatıyordil: 

- Çetnbel"llta~ etve.rm:ıa )'U!kacl. 
ytım cleıı u.a. DUkkAnımcıa çaııpn 
hem;ıertmUz llehm t, ağzına. bir katra 
bUem içki gomaz. Bundan öWrll ken. 
df.eliıe ' I<:uru Mehmet.., d~ 

Blzim semtte de. 16Gi§muı" diyo ta. 

duh ... Zabaa kadar orada kalaeakdull 
!yt, ho~.~ kuru Mehmet zaten borla. 
ma~a <1a başladı, emme ben bu vaziyet 
Uzcr~e a;vın aydıvermJit!m. ZJgan:mı 

da knlmamqtı. Saat de Uç •• 
- Pollı! e:cndi, ne o..1ur, odama ka. 

dar gldcm do cıgareeu alıp ,.S.m 
alma. mı? c?edim. LlkiJı mllaade ala. 
madmı. Nihayet Alinin gttnıealne razı 
olduıar. Ali odamı biliyor, sew. )'aruD 

eant sonra da geldi. 

ŞEHRlN İÇİNDEN 
• 

Taks·t e n, göm ek 
ve p·jama ! 

--o---
DUlan b.r mcyhaneCi vardır. Bedroe •. 
Arkadaşlar hepUmllz ag.amla.n ona utt· 
rar ayak l1r.erı. bir lW tek atarız. • 

Her zaman da, kuru McllmeUe ,a. 
ka&aıınz dcdum ~a. o n~am da nal> 
ı:u adam da t:ıcr.ım yıır.umda caıııııyor. 
du, o zams:ılar - hep beraber blr 1~ 
Ueycıtm de fU kuru MchmccU bir ıa 
la.t.alım! dedik. Allem ett.ık, kallem 
ettik, k&ndurduh ken :sinl... GöttUk 
ılfmana ... 

- DUkk!l.nda zlgara. yokmu~. bl.ztnı 
hemoerının btriJlden aldım! dedi. 
Neyı:c cfeı:ı:!'Jm, blzl zabalaym cüm 

rtlme ~t r.ı.:ıhkcme.ıL-ıc 'erdiler, ora. 
<lan du blrc~ Ura para cezuı kcıelp ~ 
raktılar. 

istarıbulun gömlek mütehassısı kimdir ve 
gömlek mütehassısı o~ur mu?- Haf tada b.r 

~ira taksit - istanbullular 
yakalarına pek düşkünmüş1er ... - Bır tane prap ne idi kf, kuru 

llehmet ... 

t,ıe. l§ln ireııgt bundan sonra de. 
ğ{l§lU crendum. Odama. Ytırunca gelr. 
dUm kı, 15G liramın yerinde yeller en. 
yo.. Aliden §Uphe etmek doğru de.ğildl 
seeımı çıkarmadım. Llikln lkl ~ eoo 
ra Ali: • • 

gömlek 
- Haydi birer tene dabıı lçek de 

gtdeh be kuru Uehmct •. deytnc ne ka. 
dar kuru Mehtnct ad makıllı ısltuıdı, 

emme onunla beraber beptlmtız de 
arhot olup kaldık" 

- ilana mllsa.ade usta. Den başka 
ltı buldu:n' diye blr eel'un çakıp gu.U~ 
lkt Uç gUn sonra da gendusunıı yent 

htanbulun gömlek mClehassısı Ne ise. ukalalığa lüzum yok; sör. 
ıumdir, bl!ıyor musunuz? de ilmi hır yazı ) Qııp da keyfıı 

Ben biliyorum, takat siıe sliyli. zi kaçırmak biç işime gelmez. 

Neyse, efenJlhn ltitı uzatmıyayum 

&n... kuru Mr.hmet.. Ali .. bep bcra. 
ber ka:ktılt, Ui'1lUUlm paramıı vetlp 
ÇlktJt., LO.kln kuru Mehmet Uk lçlyo 
ded.m ya sokakta başladı mı çitte tel 
11 oynamaga. .AyfClllDı bal.Jrlayıp ya 
Dik yanık şarkı oltUlll3ğa. tabUf!ll.s. 
ler reldi, bızt y&kalayıp karakol göt. 
ttı. Y&lvllf'dum, yakardum llll ı 11!1 
yapt!!'umuz için vakaınw kurtıırama . 

: . e; . .;t) ~gorfi1.1, .. 
.!\.. 1" _· ...+ı... • -"".'!~"' ,~·~ .... · ~-~: · .. ~· .. ""<'. 

eıb!aeler, pabuç ar almlf, lcanmu ço. yemetn. 
culctarını memleketi.en ı;cUrtDUf gö:. Erendim, günlerden bir S{in, 
dUm. Cendusunun bco parıı.aı bile yok. şehrin bü.) ilk caddelerinden ge • 
tp. Demek Ilı ıoo ııra.11 bu çalauftı.. çerken duvar gıbi bir ılinın ka • 
Kendlalnden davacıyum efendwn pa. fama •ururcaaın:ı karşıma dıl.:ıJ • 
ramı veralln.. dlllnl •6rdüm. Bu hır afi.ti. Du-

-Peki. Sen 118 dl~ ,. ... ,DD, Yara 7apafhrlldmıt. duvar kadar 
Al!?,,. bir arı .. Bır11 seri çekilerek. ba"-

- Ne diyeccem efendüm. Ba ada • tım: Gömlek rnutehnsım bilmeın 
mın anıııttukltırının hcpst )'alaıı.. ben ne ... llrills. Acaipt dilnyad:ı elek.. 
hınuzlıl( yapacah adam dcğllem. Gen. trık mülehassısı, dil müleh:ı sısı, 
diai yanmda boğazı tokluğuna adam baş, burun, söı, kulak mülch:ıssı. 
çatl§tırmafa •ilflDJfbı' da tiiDtill Clt. sı, dans mütehassısı ve. hallA hol 
meme bundan öt.ürü kızmı~ur. llı şehlrcılik mülehassıst clduAu-

Gend.lııl de pek ly1 bUlyor. ld ben nu biliyordum da böyle bir söın. 
kanmı cocuklanml buraya geuırt. Jek mütehassısı bulunduğunu işit. 

lrfo•kova gÖTÜ§melerinde mO.ı'"3eıiı, c§Yalarım1 satml§lmdlr, da memlşlım. Dahı doğrusu, bliyle 

B l 
öyle g!StUrtmll§UmdUr. bir lhllsasın vllcudunu altlıma !>! .. 

u gaıütan - Nerede aaltm, qyalannı! le setirmemlşllm. Varmış demek. 
ln~iltereYle Rasyanm bUtnn Ba?• - mıatııomnuda. .• Sonra Kel O.. (3ir :yaşıma d3ha girdim) dl .. 
C-rlıııtana karp dostça bialar ve m:ından tq, pamuk Kehmetten 1,6 yerek yoluma devam eder~en zıh 
niyetler beslemcclllderi mobıık· Hasangllden de 3 Ura 10 kW'\lf bo~ nlmde birtakım gönılck hıı;vallerl 
halrtll'. Yo.lnız, on'ar ötedenbcrf o.ıdım. bellrıyordu. 
Balgar!Atnna di!smn.n mıydılar. - AmB.. bak, bit,.,.. J"OktU. 8eD Gidip muhterem ''mülehassts" 
roba Bulgamtan Almanva iJ., den aynlır ayr.ılmas ps.ralandl.. diyor, ile konUtu)'dını muhakkak ki ba. 
birle,tJkten sonra mı o'nun I;akkm. - Aallo.h verstın, daha fazı& parala. na Parla, Viyana, Londra, Ncv -
dald •taterlni \'e k".naatlerinı naytlm cfcndUm. Elen e!mdl lbrahlm york, ne bileyim ben, d:ıh:ı bir 
ğ'!'Jttrd·br? Dul~ııtt "lm tutttıL'fl ustıuun yanmda dört lira yevmiye a. sürü meşhur beldelerden alınm:ş 
yolcJaa dola11 me<>'ol ol:ın Ilulga• ltyum. Yoksa, altı nUfu.s naaıl gcçlnl. "diploma,, lardan bah!edecek, 
lyaaet adamları ve Bul o.rlstanm yoruz creodUm,.. birtakım sergılerın mad:ılyalurını 

h:ıttı hardcetlnd n fstifnde eden _ n .. rue1' ki een çalmadın, söslereeckll. Belki uc hlcbirio • 
mihver muhiti li Pek tnbU ol:ı _ Elbette e!endUm, ~tıra atıyor. den bııhsetmiyccek, <>t:dt"ce kendi 
r:ı.lt, ötedenberi Rusy:ı Do lngiıte. Bunun Uzerlne bil.kim, bir dıeta da kendini yelı~tir'11Alnl söy];)·cck-
renln Bn1ge.rhtan aleyhinde n • 
)"etler becf .. cliklerinf ldd'a ede.rlcr. şnh1Uerı din emet;e karar verdi" mu- U. 
ÇUnkO IAlerln böyle r:ellr hakemeyt b~ka. bir gUno bıraktı. Şa. Ne olursa obıun, bu düşünceler 

Fakat mcs~ '-•• 
1 

ob·ci.w" btr su. , 1h tıertn anı..slndn kuru l!eilmet de bU. bana, lstnnhulda bir (lômlck mev. 
J unma.ktad.tr E b dıı zorla zuu, hatıli mcsc'esl, davası bulun. 

rette cJU~linUrsek So~etlcr UMr' tçkı lc;cnı o 6er u zam.o.n dununu kabul ettirdi. 
ile lngt tcrcnln Dt:l"arlst:ın ::.' .. ~· r nnck merakrr.\\a 15elliz. ı; 
~· d • ~nQ.mtlsd k1 çıı.rşamba gUnO bL D3ha sonra 7aptıAım tetkikler, 
an c fitcdrnbcrl gizli 'f'C f n:ı C• rtncı sulh cc•ft mahl't--~-· .. - .. o bU ...... d . b t tl m n b 1 • ..... • -·~ ... -... ....... vı.rdı~ım bu neııce e 1113 e e ... 

:! er cıı ~dfl lcri~ vo I!tıl ,:ır:ıs nuzu tatm!n edebl'!raın:.. 1 1 h ı 
t.anm bunde.ıı ao• Y1 rn!"'er d~,. .... ~imi göslcrdl. 1 tm ne a c -

Bizim ynz.ı, kitap, guele "fe 
mecmua plyos:m BabıAllde ıışçıı 

llllltlllJlllUlltllll 11111111111111 L 1 il 

i
t Yazan. 

:Reşat .A!a~uti 
1" JJlllll 1111111 ..... 111111111111111 

pi)·azcı, tütüncü, çaycı, sütçüden 
başka bir de gömlekçi var ki haı· 
ret, caddenin don, gömlek, pija • 
ma moıcnhhidi gibıdirl 

Karamı kurcahyan mena balr. 
kında beni :ıııcnk o aydınlalabl • 
,frdl. Bnbılili)'e döner dönmez ilk 
lşım söylcdi(iim :ısla uAraruak ol • 
du. 

- Yahu.dedim, g6mlek mute. 
'ıassısı olur mu? 

- Neden sordunuz 
Anlallım: 

-Olurmuş demek, dedi. Göm • 
lek deyip de ıecmeyio. Bir )eni 
söıulc!t, ın~:ını o k:ıdnr değlşlirir
kl, tarif edemem. Dunun için Is • 
lnnhullulorın çoğu güzel gClmleğ.? 

pek düşkündür. Bir gömlcfiln en 
cıın alııcnk yeri, yııka5ıdır. ?tJilşle. 
rllcrlmııın hemen hepsi, yaka bu. 
susunt.!n pek tilizdirltr. 

- Halbuki, eski ailelerde er • 
kcklenn fç çamaşırlarını 8"f ha -
nıml:ırı dikerdi. 

- O znmıın da yaka z~ki nn. 
dı. HallA bunun için bir zamııı. 
lar lstanbulda hazır kolalı yaka 
takmak lıdela moda olruuftu. Bu, 
evde dlkılt.o yaka:nrın pek o kılı • 
dnr yııkışlırılanıadıgına dehldir. 
Simdi kolııh yakayı, yıek aAırbnş. 

lı kim eler lııkı)or. Geri) c kalan• 
Jar spor gömlek gı)ı)orJıır. .Bu 
ta~dırde de )aka cllemmı) et kes.. 
betmiş OİU)or. 1'a~,an kul:ığı slbı 
göm:ek J9kosı, her bııldt pek ho. 
~:ı Silmez. Sonra, gençler, &ınenuı 
arU$llerinln ıömlcKlerını pek bo. 
ğeniyor:ar. ffaJiraks, bobstll, spor 
gömlek modaları bo.)le cıktı. llö.Y 
le giderse gumlckçıllk hakikaten 
bir lhl.sas işi olacak. 

- lstunı>ulda böy.e sırf sömlek 
dikerek geçinenler cok mudur1 

- ÇokJur. Faknt ckscrısı sa)Tı 
müstlmdır. Halbulı: l bu kadar kıı 
sanal mektebi varı.I"". Vünya ka. 
dar mezun veriyorlar. Kızlarımız, 
erkek çamaşırı dıkmcği it ~ 
dlnseler her halde zararlı çlkmı. 
)'aea.klardır. 

- Taksille iş oluyor mu? 
- Asıl laksllle ış o'ı:yor. Ctın. 

kil gömlekler pahalı. En değersiz 
somlek, tuhafiyeci dl\kkAnında 8 
lira. Eaklden 3 liraya sahlan bir 
aa-aN timdi 6,5 lira. Dıacr ÇO • 

n.aıırter da b6yle. Halbulı:I bunlar 
ban~ iıldlr, mutlaka kolu bed ~ 
nl danlar, kısadır. Bunun ı~ln tak 
slUe 1(6mlelı: cereyanı alıp )ilrft • 
dil. Sade sömlt'k.. değil, iç p nlo
lonu ve pijama da ı mar'nma ola· 
rak dlklll;)-or, ıaksllle veriliyor. 

Dlyeblllrlm ki şimdi tsınnbuld3 
taksitle muamele yalnız bu cu·a 
üzerinde olu;)or. Sebebi de ort:ı • 
da dönen paranın az oluşudur. 

- Tokı;lt şcralll nedir? 
- Haftada bir llrn. 
Daıı tık mlntıınlı bn)i ıın sır. 

tarını bana ölrellıAi f('in ker.d.ı. 
sine ne kadar teşekkür el em azdı. 
A~·rıhrkenı tcvckt>ell dc>l'J d 
dlm, iki yakamız b'r :':!) sclmı. 
yort 

MYPA-1 

t-ıkro 

a,iba pP.k fark 
yok 

1sta.n bu lıı J cw gclea lıılr müıtkı; • 
• ı.ı.: blr gün bo ~ ~ !bere 
vnpura blncr. Hava ııerln olcbıju L 
çln lmmsra a iner. Etnfı röcdea p. 

• :rı :n r:u le\1ıayı gurilr. 
••Kamaralarda yatmak memauduı. 
1''akat bir de bakar ld iauDaJMa 

11 ' "dlU' ru!am vanıı hepsi nz•a-.. 
l&r; oıı,tl 1111 ıl uyuyorlar. Tamam 
~h:ının aJtında da lılr kip cıeket1nl 
ba!\ma ı:c•.mıa borlo)'Or. Milateptk 
ı,en U kendine 16Jle d"t• •Ut: -
Aro.ba, yatmsk kellme9inla ........_ 
ru ben mi y:ı 113 bWyOl"ll.llfl. Demelı ld 

•-atmak u:ı.anmak ve ~ --· 
•na:ı değil oturmak IDIUIUIDa pll79r 
kJ lr.ırada balanaıılann bepsJ ,...._ 

.ı rt:ıyl't etmi}, otunnallll1. D)'Ulllm) 

Bunu SÖJ ledllden scmra kend191 * 
van ~ kamaraya? 

Ne derstnlz ! Gallba ~ 
baJ'llnkü hılWe elll sene l!l'n'lllld MU 
:l!'Mmd3 M.ll ~ yok! 

N A.8RE'l'bi 

188 elssllı el!melE 
masruf ere ecif idi 
Oun Kol:ı;uncukullu u dakl r .. 

rınl rda lıtpı:an bir ko trol sonun. 
da, Om .. rin fırınında 105, Lftmbo • 
nun fırınındo do 128 adet el.:slk ek• 
mck bu!unmu~tur. 

Ekrııcl,ler mu~odcrc olunmuş, r._ 
rın :ıh·p!tri cez:ılıındırılmıştır. 

I htikm au~ile teokil etlilli 
Beyoğlunda İstiklal caddeeinde. 

lt~ "tTs ço:-ap mağa?.atn" eahibl 
'Mur:ıtla yine ayni caddede "Berk,, 
kumnı.ı mağazası sahib Yaşova Dı. 
tlkAr suçundan adliyeye vcrıılm.l....._ 
terdir 

Bunlardan Yıışova asliye itine! 
ceza mahkemesinde yapıla.D llO?gU. 
:rn t'!Onunda tevkif oJunmuııtur. 

Patale•e fiyat ıubiı edilecek 
Patates fiatlannm tesbit edil. 

mes..~e karar verilmesi üzerine 
dün pıy8S3d:ı toptan pa.t.atC't!I alım 
ve satımı durmu~tur. P yasannda 
yalnız Knradenizin İnebolu ve 
Trabzon patatesleri varci r. Kara• 
deniz patateslerinin f'atı 18 • lD 
kıırt1' aramıdadır. Adapazan ve 
Borsadan patatcıı gelmemektedir. 

Şubeye davet 
lleflktat Askerlik l)ubesbtdeas 
Apğıda ıslmlerl yazılı subaylarm 

acel • >t u mOracaatıan, etmedi• 
ıert t8 d r\le baklannda 1071 ayıb 
kanunun mıt.ddei mahmıuna göre mu,,. 
ameıe yapılacağı. 

Pıyade teğmen! Jı1. Aam! 
.. 
" .. 
• .. .. . 

Topı;u teğmeni 

Ballt 40037 
Kerim t2507 
Kemaı 47347 
08Dlan 16363 
Cemil U513 
Re:at 41312 

Muhabere Qst~ğmcnl Cel~ 20439 
SUvart asteğm ru SaadetUn 3M 
Lc\-a.zm:ı asteğmenl Ncb11 3910S 
Levazım teğmeni Adil 3~040 
Harita Asteğmeni Necatı 309M 
Levazım aatcğmenl Namtk 30385 
8. el 111ıtt muamele Jile. Muhııtm 
32319 
8. cı mut muamele Mo. Hllm1 Q1. 
Haaa."l TalWD. 

&nlyil Harb ye teğm n, .AlMWD 
47022 letJeı1 tanıfmı tntmai'..r:ı mccbarl· ADLtYE l\IUDABtRt BıınlinkO knznnç $81 .Jorı ic'inrle ... 

ret h • s etti" ine bı:msmnvız. Rus. !!!!!!!!!~-!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!-.!!...!!!!!-ll!!!!!!!!!!!.!!.!' _!!.....!!!...!!!!!!ll!!.1!!!11!!!!!!!!!1!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!" 
YB ile ln:;ilterc Bu'~~t:mı Ya· 

~tıın ~c:wl~tlcrdir. Hde tn~ıt;c. 
0 :0 Br.tan~a adalannd:ı.o ı;e!crclı, 
l' un:ınlata.nı ı;ijnlverck, Doğulan 
zorlryal'1\k Bulgıuistanı Z..'1.ptctme 
81 l~timnll Öyle bir masaldır ki bu. 
na ınnnacllk bir khnsc bsaV\'tl• 
ed .. meylz. 

Bul~nrist:ın 'Yunan'stnnıfan \e 
'Yu~os1:ı\"yadan arazı ko.,8~..,?t 
h~ma mn 'lfıh o!dı·~:ıan ve A '· 
m:ınya~'l d:ı Jrowetli r:crdUğ'Jnd~ 
dola:v1dır l:f r:ııh,·er t:ımfm:ı gct· 
mı tir. S:tll:i t.amamcu m nfnnt
tlr. Ant'al> br,nda.n oııraı.lır ld ,_. 
:rlllzlarln muahnzcsiu~ v~ iht&rı 6 
mt\ruz lt:ılmı~tır. Alır ny:ı Bus1ara 

_ ıuıs:ı.flrlc..rl benuz M>r~ya tektnc. 
dluı. .~L'lldl b:ıstar. :re td foa etıni>J 

tJm. IJaktor Rı:ıa b:'na t !i iyi blr bıl 
lıer verd t Un tnnur., J .c dl t::e tı.İaul 
btı!ltabalucı h~mşlre ll t.o ... ma,. ~ 
ıdı!k ld, h:ıstn) a y:ıp;t•ı:ı ıı.,ı &eıllrtuı 

gi!s~nr.1.'11-c oos!:ımrı. D kt r naza 1e. 

nln bir mut'lzc ynra.tlğma ınıuur slM 
oınıu,_ 

- Demel< ki dila &tıeıe lnumaOlllf&IT 
- Uu .CS&clftl o aıılqılıyor. Her ne 

bat ue" B.:n ııana bu mllJ~yl nrdfk. 
sıın.m, ıuıra::un lyloc ıoıı,,ootııne.1 ıcla 
acı bir k:ı h\'C lçece'-iıo. 

- Ondan eonnı T •• 
- On:lan sonra da 8'.lbstU 6tdc1an 

&orl:Uj'll ÇCl•ecc~im. 
aldırdılttao sonra dn RıısJ an.n 
n~frct \'c lnf'~!'ni c llıctm' ( 'r. 
l.~cr bUtün bo , 0 , r c"rcy:u - ~ın:ı tehdit m"'ktuba gunderen 
c-tmc1en e\ ,;e! nuı;v4 IJ .. 1ı Hl~.. dcllltantn 1 imdi l)ltıe ıanmııı olaeall. 

nln Bul·~:ıri tan n:~ hinde Hr l o.. auı 1 

rıumnaJarı, bir d l!r.celcri nbit - Akbmıı, seninle koouiurkrn bir 
olursa 0 7.al'l>:rn Unl •nri t~ hat !f Y v. ldl: u:oolc h:ıber ;iindenUm, lü.. 
'·ertlebll!r. Fn'rat Ba1~r:Staıı .. ıuuayc.e ~ ......_. 8ılcıl.. 
~lhvf'r tarafmda yer •lddofaa •• deat11 - ,....... erti ·- ....,.,.. 
•orn,nlttnn'D fo'>rs't''"""" kt1t11e!1 rum. 
~,erf~n sonrn nrtıh iı::";'ltc:ı:e - Oah-en!te artuulafhmıaıa dedlll. 
~ Ru~)':l.ıhn hiçbir lı!MS:\C t:M;;;o ne bal.ti rSG yirmi, yirmi bir yatıadıl 
~'ecc>Uh, hlı:' ir M nt .. ~ ... 1 .. h 1,. olmalıdır. 
Ctn~mck laz?ID Pllr ıı .. •:t tn~ .. ;· - Yah ,.n!ı. Rüştfuıft fıtbt t"tmlk 

:re 8 · · - · · uJgarıstana c za orec .. ğhıi d:!nıet, . Neyso herh~oo t:u ı. ·etıya. 
~lltt~n arı&a bild'r ' ti... nu•rn 1 nm il~ perdesi aı:ıl:tı dıem~lr. Neti. 
, "' !'l'!" .. Jl,.,.f ,.. ....... , .. _. ,... ...... "'• ce-"1 atı"jnm nstu Mna L\bomtua.ra tele. 
• a•ılan .,.. ""' • • , C'.4'- • . 

Dı .. ır.... MC':ık !\C'nc"I ı,cncli !nt J~z 1 - lt-şe.!Lkllr ~erim. 
--..,;u Ja~1 ı .. of:tb•tr. ı 

JlüeeYitı CıUıit Y.alçoı (Haller) 

Yaan: tSIC.ENDER F. SERTELLİ 

dı1&rytan abeclen bir hıçkınk setiJ du.) k: kartıt:ışncstmı blllyordmn. Çok 
da. )'D.Zll' olda 83t'ld:!ye., 

Necrntye bo tlmMla a!tkata tnmT$tl. Sabir lnkAr \'adlslnde fazla 191W 
Sahlr y&tak GCla•mm kapısını açtı. cöate.rmedl, 

O ne'l'? - !ile yııpalnn~ Mukadder b6yl~ • 
Sinan merdh-eıı bqında bir ~k mı.. Onura da sütünde bir bozuld:ık ol-

~bt httkınınık •ıthyordu. Sabir! gö masa) dı, kendini bu kad8r ucuz 11At. 
ri\nce: nıazdı. Czlllme ı;Jnan: lstanbulcb km 

- MabYOldum ağabeyf o la bem de kıtlı~ı )ol• )S... k:ıfau göre elbette bl. 
nabvolduk.. rfrıl buluruz sıına: 

Dl,Jerell ıtalerlld 91141, Sabir kardı.-ştnln koluna prerek alt 
8alılr ~ .-.ırdrt mta indirdi. Sinan o kadar ......... 
- lfe .V, _., lleden malavolu. maneviyatı o kadar boıulm~ta kL e 

,._, Sün hazırlandığı mllb!m bir drnl b. 
Sinan bafmı ulln4ı: t'lrıımk ııtemt'dığl halde, bir e' ve ke. 
- Her teYI duydum, a~abc>yf Tele m!lt trlılçe ı bııllne geteu vöcudunu il. 

fonla koaoştuklarmızı öğrendim. Sa- n!\'erslte)c dclll. evin alt katma bile 
ct:ıeyı tamnrn dllş!lrmU l~r •• değil mlf vırlukta slirUkllyebllmlı1tl, 

Sıtb.lr blmn<!:ı kendini t.>plıı<lı: :Necınl)e, yemek odıu>..mı slreo SL 
- Bayır., J'&tllııt antamı~sm, sınanı ıuuun yUzUne dlkn.ktle b:ıkta: 

biz A"lanla bc\fkıl bir DK'\i%U clrdın - Ne ~ <ı> uzl rln ıd!ınmıt 
Ga lı •nıı"t ılt ıtl ı rı .n mı yol'..a 1-

Slnan ıı.ı·ı acı ı;IUdll: &\b!r, lınrd şlnln ıuk.P. ıı:ıd:ın kanııı. 

- Tfo\1lc lllmm yok. nj;'llbeyl Ben n:ı l5ar ı etti. NCt'mlşe blnlen 8UM1I. 
~ OllQQ böyle .kor.kup.~ b.lr: Aklbct. @~ kendlnl tutamadı: 

- 89cılde ımlıVolmQ§, )OOgeclğlml 

Uca zaten bu gooe ku~lru ltlndc > 2tt. 
) ordum. Sıabableytn q&beylmJn tele. 
fonu ~ca deli glbt )erimde:. fırla. 
dun.. ltalktmı, Sanki bcol ~ğll'l) OrlAr 

mııı r:fbL. Sofa~-a tıktiğım um:w. np.. 
beJtmla Aalaıı beyle neler koaWJtup. 
ou duydum .. birdenbire dlı.lorlmin ba. 

tı eödldl. 1.evallı Sııddeı:ln böJ le 
btr çamur deryası ff!ne dil&eeeğtnl 

79 9 hbı& Ntlslleı*le Ş.ln.UI. 

alla - lılr ... kurdu.l:tannı Pııtl IJ1 ..... 
...... Jl'etle llOrd•: 
- !fenlen blllyordun tıamıT .. 
l!!ban bir koltuln oturdu.. lmlı fltt.. 

b netea alarak anlatmağt\ ba,ladıi: 
- Bcın bir rlbı Sactdenln lrulll?H\ gU. 

Uttal stJtOnce, arlcaıma takddmı" Fa. 
Irat lqafttp lrapdDldılD girmek lstmıe... 
dtm Arka ba~yt el la,tnn •. dunı" 
daa fttladua., ft9t lııata kad1'P erfmM' 
~ aezdtrmedeD • rnmm. 81!~ ~ m. 
filo odaılma gtrmı,tı, ımılı.ta!l ksek 
~) ;Jt.:~ Bn 

Kunu m:ılar ara da lttbeUa 418 -. 
8fol 1 ltınl~tlm. Bet.. SaddeJ'eı 

4
Nilzbet tam sentn doııı.-;tadlr. --

al o unl:ı ~1 "m'11Un?,. ...,_, 
ldet kn:eatızı tehd!t ediyarda. 8L 
< ldq. mcruı •p oldu:U lnalttp dlllpllmL 
il" devlt"t kaımnbrmdan çolı: dalla lııL 

J Wı bir e.bemm yetle •)'11 ~
du, Z:ıten bU çapkm Nlldlet de Cllllll 
knlllbe olan bıığ''*&mı öncedeıl llbecıl. 
llllttl. Nlhllyn 19kdlkbtJ ,......_ ......_ 
hm ,ımı11 kızeağnm na.'mlsuım ......., 
ı yeu~ mi! 

' iye dadaf';"tIU IJlilcer'S: 
- la 1 mk1 ODD llt'\'l)'or, dfd. •• 

ı nlrler .. meae!e kalmaz. Bu tıw om. 
ı:ı.r 11&na oldu. Ne yapalım! fJe9 de 
talllne k\lıı.. her '°yl unut? 

- 1> ı ama, bu ıuı. çamura dlfee* 
'e lff tini bö.) le ı•lfcrl Ud para et. 
mez. bir çı!.pkına klrletecıek karaktetde 

' 1 de&-fldl. EF,tt ıı şıaaslDL.-ı tehdidi 
De olmc, ... bide blllıe • • •ar 
birçok gene kWana trftıt ve ...-.. 
da onunki gibi telllllmp cftlııjeeeldlr. 

Bu mesele~1 ÇOt; ıyı tetktk etmdl w 
btlh:ıaa illa nokta ı41serlnde e11emm.1,..

I d•ırm.'\li ll\runihr 

Sln:ın çok ınu~ Tekrar '°
ııcnm.. Otiderbıtk"ıl cb.m1a damla Jlllf 
&kıyonla. Kıaak bir .. ıe: 

- A~~ ! dedi • bo laıl?\p mır&al 
bir tuhlli! 1'11Mtıbaı ~f'&k. ·~ 
kn:t~t11%1'11ft ve bu -.k:tlUlt _,,._. 

n rn bf r !:il ttB ne baltmıı. ı.. 
(lklJar'lf ,,,. 
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65 · 'EVIUNı•UZAFFER E!Ell 

- Size ıöre Elyot bu aradılt te· lau banııer bndlalnl teblfkeya 
JI bir daha aramak üzere buraya &0kacak olan otomoblllnl bu tuba 
adar ıeteeektlr öyle mi? ;yere kadar sötnrmllı ve yola kadar 

- Hayır, bpna hiç ihtimal ver- yflrüyerek dönmil• olacakbr. 
...._ O haradan kaçar cibi uzak. Karanlıkta orman içerisinde d&rt 
lafmıpu, binaenaleyh bir daha millik mesafeyi ne dl)e 1ap ytlrü
Grotfottta aörllnemez, sauınm. rfln? Bilhassa biç tanımadılı bir 
Baaanla berabtr- Ben de Standlt memlekette! '°'' dOtftnliyorum, zincirin eksik -ihtiyaç kurda tilki yapar der. 
Jıalblarıaı bulmak için Elyotun t !er, dotradur. Şimdi baUedeceli
ı..klft lbım ıe!ir, o elimlae ıe- mi• mesel• Elyotan nereye ıUUlhıi 
~ olaru esraran manzaraSI ay.

1
61reamektir. Elyot istasyona lflm,_ 

dıalaucakbr. işte bunun içindir al mlfllr. Zira istasyondan bilet a 
la •l'lfkrmayı yapnoranı... Eter tarken tanınacatını dllşünmilftOr. 
nde Elyatua Oç gün evvel buraya otobOs durak yerine d~ ajramamıt
•lcia ıeldltlnl göstrrecek bir iz 

1

. tır, zin Elyot berhanlJf bir şomrOn 
W.-.am çok memnun olacalJm. ve herhangi bir biletçinin d~ 

- lale! ıan1yaC8Jt ve unutmıyacaiJ bir. ,.. 
Jat birdenbire döndll. Yilzfinlln damdır. Resmi bfttOn ıuetelerde 

Jfadeal filpbeleriml bir Irat daha çıkmıştır. Fazla olarak açık iri ll. 
bTvetlendlrdi. Bu vaziyet hl'Jt- blaesinfn kan lekeleriyle kaplı oı. 
mada daha faıln h•vecanlanarak dulunu da blll;ı.'Oruz. Zira otamobL 
.._e deTam etıım: Un •olanında n oturacak )'erinde 

- )ıTe dilşllnmek istedilinlzl ap. dahi kan Jekeı.t buldm. 
ll)'orum: Bu ı:ıkpm da Elyottan .lak: 
t.tb birisinin ayııı ~yt arama- - EIYot bfrl"ae sin Gro1ı:foUa 
fbere buraya scJecellnden şDplw- blmıttır, d~dl. Belltl de saklanmak 
JenfJO!' Te aranılan şe~1 bu adam. ~. lcabedea ledblr.lerl eneklen 
'.dea nftl lm1mak fo;füor un'lz delil al1111thr. 
mn Sta•dlt ayala b11carfrea: 
Jak~n lnkArlan benı ne llm ıo 1 <! - 8lt da mllmkOndDr, ...... 

;le tabnlne muTaffak olamadı, u f;Jftl n.rt •rdl. 
at,am içimde gizli bir rendlşe:ııle Annabella'1 s&rmet flırere ..... 
uyudum. Uyandılım v.:ıkıt 1:.1' otıın ~erle berober ıol• çıktık. Han cıel 
QTklf edildlli haberini alacal!ımı g!lzetdl, ırm~ .. ,Odnfln '°"' 
umuyordum, fakat sabah saıetelerl mnl r-ensfnl alı:ll8fttl'I,... " safllf' 
bu meseleye dair yeni hiçbir haber arasında oynaşan Bfinet suya ft)lın 
'ftnDIJOrlardı. Jak telefonla pQ}is kıTılcımbr kanşhnyordu. Bahcl. 
merkezinden bfrşeyler 6trenmek vanlar bnhrclerfne JAieier ekmt'klc 
btedi, faket billOn emekleri bofuna uğraşıyorlar ve kış içerisinde ka. 
oldu; herhalde Standlş telefonun pah olan kfi~· evlerinin "Pencereleri 
lnılaltblını çıkannı' olacakta. Zira yavaş yavaş açılmala başhyor 
nıBtemadtyen 'konuşuyor" işaretini du. 
Y.eri)'Orda. Binaenaleyh beklemek- Fakat mis Baynenfn bahçesi )'ilz 
ten baıka bir iş yapamazdık. Ye. Ostll bıralnlmıt manzaran altında 
mfltten aonra .lak araştırmalanna kış hDznOnO hAIA matuıfaa edfyor. 
ıenlden bat1adı •e saatlerce uğra,_ du. Silb hahçenln çitlerini bud:ı. 
httan 90an hiçbir •ey bulamadan, malta gelmemişti. Yakası blkık, 
ttJ anlatılmaz bir şekilde aJtOst ~-t- ~apkıısı gfttlerine inik Ye bunlara 
mbe ma•affak oldu. rııitml'fl tanınması çok kolay bir sf. 

ikindi nzerl slnlrterfm piyano Til polls memura k&şktln kapısında 
teli lfbl serllmiftl. Jak bu sırada nfibet be1dfy0rda. 
baH Annabellanın cantasını iade fcerlılne kabul edildflimlz oda 
il!İnet lir.ere oraya IJftmeyt tekUf da ayın bakımsız manan;, "3fte. 
etti. ll'akat Standiş ~f'!lbt>rimlzde rlyordu. Velva yataltnda istirahat 
asabn ba ıty9rtı yapabilecek ka. etmekte olan bannrnnı bir parte 
dar kendimde ktrnet hissetmedim. heklememlzl rica etti. Pek az aon-

Jı1c bu filcrlml kabul" mecbur ra, AnnıtbeJ1a ıdrdt. YilzD eok sol· 
kal ıundu •e bal'UfUk bir "" elbiseai 

- HaMıın nr, dedi, ba tadar ıtymltU, 16alerlnden allam•t oldı> 
~Ilı haftJ'HI oyunu n,·nnmak ye_ tunu anladım. Dudaklanndakl te. 
tııtr. Annabellaya dair şahsi bir bessihn Standlşl g6rflnce ıllindl. 

fUıtrlm Tar. bu kadının ı:nlt muzla- Endişeli bir -.ule aordu: 
rtp oldulunu aanıyo.nım. Standi~in _ Yine ne var? Buda resml bir 
Jcarş.mnda belki bir-şevler ~"ltt. ziyaret mi! 
fJkat bu kadına karşı bir tuzak kur. Derhal cevap Terdim: 
nıak herhalde nıifmılz olmasa (Je- _ Bizde unuttutunoı çantanıu 
ret Ut. ıettriyonn. 

Polf• merkezine Rittfk. Orada Genç kadın tqekkOr etti ve otur. 
btbOk bir telAş hnkllm sDrOyordu. du. Sıkıntıh bir ııenlzlik oldu ve 
Sanki birkaç dakika içerisinde El. konufmayı benim açacaJımı uman 
JOtu yablayacaklardı. KomlıJerın Standlş bana azarlayan bir bakaf111 
odasınde ht>yceanlı se.,lerle devam ıözleriul dikti. Bu s1rada cantası. 
eden bir konuşma Tardı. kıyafetle. nı açan Annabellanın bir ııuali ko
rinclen polis o1doklan zannı çıka. nutmıyı da cetı. 
Mlen bir takım yabancı lnsanltt _ Cıpra aftızhlını yok. 
.ftltlteıpadlyen ttldlp ıreliyorlar, le- - Cıgara atızlılınıı mı' 
lefonan çın"1ralı durmadan ötl!- _ Evet, kOçllk altın bir alızlık, 
JOr, fakat bu çın11ntk se!dyle hic: üzerinde adıman ilk harncrl de var. 
lrhase •lAkadar olmuyordu. Jat. bir AAıztıtımın ba çantada bulundutu. 
teYler ô~miyl' ('alı,tı, fakat tçe. na eminım, zir:t ona her cittitlm 
Tide ne komışulıfolono kimse far. yere götürmek adetimdir. 
•ında delildi. Bir miidde! sonra Kulaklanma kadar luzardım· " .-e bir izci nnn~hlc bernher cevap verdim: 
Standlıln odasından cıkh. Yfizftnde _ AJızhlınız bizde olacak, yana 
bein "11"'1' hem de sıkıntı okunu. size 86nderirim. 
>"Ordu. Hepimize hakaret eden bir bakış. 

Standlşin odasına slrmek sırası ıa baktiktan ıonra söylendi: 
W. ıehnlttl. Da odaya slrdlAimiz - Demek bu eantayı açbnul 
.atıl Elyotun hAIA )akolonamadı- Böyle bir fırsatı taçınnıpcajınızı 
ill•ı fakat un otomobflln Grok• dilşllnmellydlm sonra me1dan oku. 
ıforttan ıo mU kadar uzakta bir yan bir sesle ilbe etti: • -. 
lcGralaltta bırakl1mış olarak bulun. - Alt•hlımı ıerl vereeelfnm 
dalana 61rendlk. Qmlt etmek isterim, bu alıalık ben-

Slanlllt lühat1nı şu suretle bitir. ce çok luymelUdlr. Zira iMDlan 
il: • bir ballrasıdır. 

_ Otomobil yoldan 4 mil uzak. Standiş birdenbire söıe karqtı: 
l8' bir .kelrululun en sık :rerinde _ Sabahleyin arabasını bulduk. 
lflltıll•lttl. Onu buray.ı kadar •· Genç artist hiçbir manası olma. 
deü zorla 16tilnnü,ter. Arabanın mayan bir ııesle bu s6se cevap ver· 
ııe halde oldolunu tasavvur ede- dl: 
..-slniJ, llıtlkler patlamış, vidalar _ Frankta balaealtnnı Omft edi. 
kıfılmlf. Qer izciler bu civarda yordum. 
bir tenenlbe çıkmasalardı bu oto. _ Ona ararken blıe nteln yar. 
mobilden ilmldl kesmek lAzım P. dım etmiyorsunuz' 
Urdl. Fakat bereket venin ki kil. - Sise faydab olamıyacalımdan 
çit lıeilttln s&ıOnden hiçbir şey emin otdutum tein. 
kaç~ıuyor. Otomobllt kcşfl'den fzcf. - p.,,yondan çıktıktan sonra o. 
al• annesi ıan1r içinde. Bana olt- nun buloşmadınaı mı 
Jnan be ma•aflakı)'t'llen dolayı Gene artist kelimelere .,... .-.. 
lllr madftlya ahp alamıyacalmı &O.. ce\'Sp Terdi: .,.,.....a. - PaTyono terk ltlAI andan JU. 

Komiser ~: haren Franklıı bir keJime bile ka. 
Jak aontn: nutmDf delilim. Her halde polis 
_ Elyottan hiçbir iz bulanmadı bana telen mektuplan açıyor, tele-

•' fonum da kontrol albnda olsa ge-
- Olomobll boftn. rektlr, Şu halde Frankla lı:onnşma· 
..... ,.... •ltt:"ımı• ohıtnn mı• dılımı sis de benim kadar bllec• 
- ........ bert e!ll SM>fl• ornt•ll.. ılnla; diler taranan Frank '8Ma.J 

la INJltınu ıapırorta.. Aranma. bunya ıelmlş olsaydı kapıda n~b31 
•hf)IW.~ btmach. BJyot muhat. bekllyea memarQnuı herhalde tn. 
lfılıl~~-...,_. flfttlldlr; .... .. 4fafttf tt'9•tr eclenll saınnm. 

' 

IA 
Staadlt ..., etil: • ' · ... . 
- Nerede balund..,_. ..... . 

ronunua Oyla aıJ' 
- A1lab tahlltlr ti_.. ...... 

olcfuluaa 61renmek lcta r• .-a. 
,...,.,. .... , ıoktar. 

- sııaa, 61d'1reala o •> .... ................. 11,....., 
-TablL 
- ~ ortada --..111 • 

bU '8sterecek bir Mbep hlabilir. 
lillJd 

- DlşthıdftlOm her 11bep benJ 
:reni btr lebebe ~tftril:YW, oaun 
leta bir Şe7 16ylt,.emem. 

Gene kadın birdenbire kalktı, bu 
üld .. da Anaabe!la Ba111e lbnltsls. 
Ulfa ft)'ahul bir .. ,.e inanmama. 
mn eallb bir timsali llblydL Bir 
bamlede oünın bir baııadan &teki 
bllııaa bdar ,.Orticftt ff karttmısda 
dlkllent a6dne denm ettt: 

- Pnttklea Elyoto mftdafu et· 
mel IMu dflflllft ama, ba mOdafıı
a71 ra~m. Elyot haraya tlç 
hafta ene. ... dl, ba ıellşfnln '8hııl 
bir _....,. rolrtar, o plnn mtlşte. 
r1tı1 "bffttm ele destam olan mi!. 
ten K...._.,. menfutlerlnl konı· m•• ~· baraya ~elmlştlr; El:rota 
llN Millen Kotesnaş ('ok kam bir 
.... ,.... bulunuyordu ve Elyot lh-
11,.,. bdını tehdit eden fttfhamı 
lelfJeCelfnl umuyordu. 

- Demek oluyor ki işin başın. 
danberl mlııtel'8 .Kotesnattan şflphe
lennılştl. 

- Hle te detti. BIJ.Atrtıı mt\tteri• 
sinin sucsuz oldulona inanıyordu. 

- Peki, &yledlr de mlsters Ko.. 
tesnaş niçin intihar etti' 

- Banu ben de biliyorum fakat 
ıılze tuna aö71iyeblllrlm: Frankle. 
nln Grokforda plmesl, leln hapa 
bir sebep daha wrdlr, ba ad8m ne
ye mal oluna olsun Hlran Dam.
leyi öldOrenl bulmak lstlyorda. Bu 
hususta arkasından yOrüdQll bir 
de Jı oldu~ou size sliyllyebilirfm, 
yalnıs ,imdi ıise aöyUyemiyeeellm 
sebepler ,.Ozftnden bu laf eok llzlf 
tutmak mecburiyetindeydi. SIJAııtan 
ilöfietewt'fiWi!;L V•ıtıiıe1'il.r-.. 
ku buldu~ IJftn ikindi üıeri bana 
bdar lldip E110ta '6rmfl,t8m, 
Frank bana paTJOna lltmek, Silh. 
la 86rilşmek '"' bu ziyareti telefon. 
Ja ona haber Yermek niyetinde oL 
d'lfluna ban• .aylemittl. 

Gftsel artist bana hummalı bir 
11narla baktJktan .onra a&ıft1te de
ftlll etti: 

- Got yalnıt bir pıldlde tefsir 
eltlllnlı telefon konutmaıı bundan 
ibarettir. Elyot P•vYona gldln-:e 
neler oldu, bana bilmiyorum, fa. 
kat Franlt'ın oraya sirdllf nkıt 
Sillsı ölQ bulduğunu •nıyora:n; 

cesedin yahut odanın muayenesi 
Elyota kendisini Darnleyin'I &ldG-
ren adama ı6t0recerk bir l• Termit 
olablllr. Sonra dL .. 

Bu rarazlye)'J senn bir kadının 
Aşıkını kurtarmak tein a7durdalü 
bir yalıına da atfetmek mlbnktln
dü; fakat Annabella Bayne cok sa-
mimi ıörünilyordu; Elyotun ~ 
oldulwıa bilttın ina,ciyle iaanı7or-
du. Bu kuneW bnut banserl da. 
ima melu s&ren benim kanaatnnı 
da urttı. Hle tftpbe ,ok ki Anne. 
bella Bayne bu baausta benden 
daha çok te7ler biliyordu. Fakat 
acaba bildlklerlnl aeıt •esir .ay1e. 
mlyor,du. , 

(De11a11 "'11') 

-. ~' 

~( l(,,,/ ljJ_ ~ 
...._ -- ' . 
l.8,00 prosram, aut ayan 11.0I 

mllldk 11.,25 dıf poDWca bld1lelerl. ıs. 
4J5 radyo 90CQk kultlbO ıı.ao aut ap 
n. ajl.na 18.'6 aerı.t 10 dalıdlsa 18, 
615 prla ... tGrkQJer •.ıs Radyo p.. 
aetMl 20,41 bir mart ~ • 
TtlrJdye m&ıJI. 21,00 slraat tüvlml 
21,10 mabtr mabmmclaa fU'lular n. 
so -ıtık autt 21,41 mtllDl n.ao ..at 
a}-an ve aJau lıaberlerl n.ca mtlSik 
22,U-11,00 JUID)cl prosnm. lıaJIUll 

Şehir Tiyatroıunun 

i z=: Dem 
••• 
Koııo:DI IDBllDIDA 

Buctm OGndGa H ese: 
ÇOCUK OYUNU 

Aqam 2030 O.: 

1-llm 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralji, Kırıklık va Botun Ağrıları Derhal Kasar 
lcabınd• Güade 3 Kate Alaiabilir. Her Yerde Pulla Kabalan ....... ...., ..... 

~ .................. 1 ıraı ı e a 110••-•- uıııııı 1 

Küçük ilanlar 

EN SON DAKiKA 
Küç6k llialar Kupona 

t8a bpOlla eld•e• ll•d.....,.11 1 
il ........... .,._ ll&alan ..... 

AVCILARIN 
Nazarı Dikkatin 

inhisarlar Umum ModorlDğundan : 
...... tı .... ...,... ... redlleoektlr. &.. 
...... teldUt ,oadl'ree okayucaJarm 
........ blaals ..... ..,. ............ 

- MlcBnaeMI ..-., 

lı oe İKİ 11n7Gftlar 
• lf 1llflDda Ofta tamlDI. )'aZl8I "" 

ıek tılt Ttlrt km. m8eeaeeelerde, b(1. 

rol&rda veya J&fl lflertnde QaJ'fmaw 
wtemetted!r. 2&.JO liraya lraDaat •. 

der. KeftJ de "reb&llr. ('l'DrllelmJ) 1 
ruuılDe mllracaat. 

• 17 )'lflDda. .ıamettep memnu 
b1r PDQ. mtduıaebt Te 1UI lflertllde 
unun bir Gcretıe pllflll&ll a.temö • 
tedlr. (il.. A.kQa~t l"8llUltDe mtlracaat. 

• YllUeli tktlat ... ttıcar.t mellte. 
b!ııe dnam edea. aoart lltfSUert •• • 
ıummeı ~ amıGM wamr. ı 
daktilo bUtı4 bir ıac. buull me. . 
.... n tıcaretllanelerde qteda .aq.. 
ra ti aram&ktAMllr. (11.A.) l'9IUIDe 
IDaruıaa&. 

• ıe. )'aflllda. aıa.wt ~tlDID bo.. 
Bllkluto yUsDMeD orta mektebin ı& 
rtnct auufmdaD a,nıızuo tu genlJ, va. 
aat btr Ocntue, bel'bugt bir mne.e.. 
de it ;aramaktadır. l Vatan 36) remat. 
M mtll'aaaL 

• 'l'DrlıQe. ...... ft trum 111-
- ..,.ı aert d&ldllO ,..... ıııır ... 
,_ 11 anı••Hn•. (WA) nmM ı 
mQJ'MUtc 

• 'l'IOaret ......... mama. muJla • 
•ben rran-11 IJI bllen bU pno. 
ölledeD eanra berllaqt lıU ma-.. 
de 1f ar&nıaktadlr. ti N) l'ellllllDe IDD
racaat. 

• l!abalılan 1ıafJaJIP. ....... " 
nlDe daameır btN. n lflerl " ,._ 
.. J&PIMallll tıll.- bir bayan .. ara. 
maktadır. Tafl1 tılr baya da balr&blıtr. 
( A.. ISl remmae mGracaal 

• U.. onunea lllUta ka4ar olarmllf 
~ dGqtn. bira franmca bilen 
tm bayan, 2 yaflllda ooeuta 1ıa1nnat 
ve den ftrlftek tatemettedlr. Ciddi 
bir dalnde yam .,. telefaD iflerlDde 
de t:allf&lıWr. tB.0.R.) nma1De mtıra 
caaı. 

• 17 Japnda. orta 1 .... t...ulnia 
ıııteU dütUo lmnmadall maun tu ba 
yaa, nemi nya bumll bir mae.e-. 
dt ababtaa etpma lradar ça&lfm&lı 

istemektedir. (0.K.) remslDe mtıra • 
caat. 

• 11 JallDda. arta l1dJ9 Ud&r oka. 
8lQf. tuu:D-. mtlıv111lerde" Ana. 
dOhlda mCltıayaat lfl•rtnde. _..... .. 

Ahnli hazıra dola711ile tedarikinde ml•lcmlt ce1dlell 
~ir lmım ay mel...,..inclm .W. •nu .. .ı.. 
ft1a tedarik edilebilenlerin, MemWmıtlia clllr mmı.;.. 
kalarmdaki ihtiyadan da nazarı dDdmte •ta-k 
n.pdan teftiat meyanmda latanhal hlnnlae .,...... 
miktarı bayiler tavait edilmeluizin ,UU. Lta..W 
Bumüdürliillmiz 

TOPHANE BARUT 
SATIŞ MAGAZASINDA 
• 

SATILMAKTADIR. 

Bayilerde balammJan ba gibi av malzemeal tela 
yac ..taabıDJD makür majuaama miil'llcaatlan ...._ 
illa illa ohumr. 

man ..... ,.caam boaa&IUSU. ....,_.. 
u b1J' Dcreue bel'KOD OlledeD ecıaıa 
çallf!ll&k llt&emekt.ecl1r. Rt~ 1W11 
ntlt Ye ,._ llldtll'. (Kmltuı) nm 
lllDe mtlracaat.. 

• Balea ytlbelr, atlat ....... ........................... 
...... ~ ...... -~uou.t. 
llaaelerde "fa • ....,. mU....lerde, 
lllUU.baft• .................... 
J.qmalı: 111teme1rt.ec11r. (A..0.) K MM 

llllracaat. 
• 'l'Orlq1e, ,,_ ....... MQI 

~ blJaa 18 1aflDda lıU l'lllOo bertiHI' 
bir J'9l'de Q&llflDU IN'Nktıadlr. (8. 
Altmeı) NmSllle mtlracaat. 

• Ortaokul 80D 1UUtm.a deftlD eda 
l'I )'8fl!lda bir pDÇ, ~ ...... 
\;alıpıat O.re berllaql bir dalN ft 

nıtıe-aede 1f aramatt.adlr. (1.&B.) 
remııtne mtıracaat. 

• !ık t&UIW. eldd ft )'eld ,..,. 

mtlkemmeı bUen. mub&ben Ye JDuba. 
eebe lfleı1De Tlkıf. aeı1 daktUo :ruu. 
28 )'l.fmd&. c1ddS. namualu bir pao. 
ruml " bUUlll mQueUa fty& UeaNt 
baud9 cabfmak 18temektedlr. (il • 

Mitelerrii: 
• Jhdnpkö~ lıahmu her CID bet 

sOnde bir lataııtıala bıb..d pleD bir 
pno lyt bir kM'.ı:ı, nya Defell bir aDe 
7&JUDda pa.:wıyooer olmü lltemek -
tıedlr. (Pwııı1,yoa) reımtne mtıraeaat. 

bira dVtUo.,. talefoıl aatraamctaD AlJınna: 
an1a,U'-ar senv u bir DoNtıe it ara. AN* readıdert JU1b .... e. 
llllUtadlr. (llaaemn) '9IUlae mG k1Q'aeıulanauam .......,_ ..... 
wı. melmlptan ldu ' n nıl! *" <...-r · 

• u-m 1ılrlDıld mutmdaD çık&D tan baı'tç) berstbl ........ &lle1e. 
lılr pnc IUa. ............ bir dalre Teya kadar \8 .. , 11 .. .... aldırma. 
mlı11111de ta1aaU1J1e mOtenutp bir 1an • 
11aramatt.Mır Düttlo da bllJr. t&V (K. ICLKAR) (rraumc& deni) (,.) 
Çam•._) malM IDIWt. (IUl.A.c:ele) (Z&l'U) (Y&rar) (Alı. 

• Bir bQ. eD 111 fÜUde ft tltal la§alım> (Vatan 1515) (Ôlıniyecek aff 
ıen yere sttmek IUNtDe matıemauaı 111) cTorPt) <M.K. 112> (2:5 Sedef) 

ft Gsl1l dinleri ftl'lllelctedlr. Aka (S.V. ÇUDIJC&> (l'.K.ll, 9) (Saat) 
r&Jda IAld aııuc-a f -&Nm (!. T. JlllGD&J (J'Ul) (l!'nkalUe) 

tl.T. ellba> manaaaL (B.V.) (1'.0.D.) (H.N.) (J'.Z. U) 
• Tlc&Nt lflertlldell 111 ....... (O.P.lt. 2012> (R.P. 86) (JUC.A.J 

fran~ ve aıaıaaca71 çot ~ bilen (,,LA.bmet) (0.K.) (Nadide) (.Akta. 

w gbde &.f môtUP dUtUo yaaııu.. tan (T.R.B.) <Mehmet U> (0. XIDeJ 
cek blrlM lhtlJ&Ç vardır. Tallpıerbl (P.l. 24) (S.B. 12) (Y, Almı) (1.Amaa 

Beyojta Galataarq A.mawr ,_., Y.) <Denk> C24 '9ntı1 im> (Bab&r 

No. ı (llod Eft),a mGracaaUan. c;lçelt l) <it 48) (Alıı:7b) hd) 
• Ortaokul a bctl IZDlfta ııu prıc <• A.Jdogu) 

Maliye Vekaletinden: 
... .. H 110,, lllll'llflülana tadavlllaa 

aa ........ llak•mda 
at.mit 1ı1r ~ cıa,. ... ptyaaa,. 111a mDdıwda cmantmuı • 

llllrlDe U.Nl tal'UISDdeD ltlbarea tedavlUden kaldmllDlf olaıı gQmllf yaz ini 
"1llllltlanD U.Nl ~ J'&hUS maı.udduartle 1'Dl'ttye p!nut,.ı 
mera. tıanbm Ye mertea banlram tJahm•ıJU Jfilfide slra&t banlı:ul 
~ ,apı.ımatta otu tebdU muameJ&tma ILl M2 alcpmı n11ıa,.t "' 
~- au caruateıı eoma meuGr panaar nakit Ol&ıaJs tdtlılr nçbile u. 
bal edllmlJeOlllUr. . 

BllDde ıtlmflt Jtla lmratlü bahmularm 11.1.MI aqamma lr&d&r -. 
lan ma••DdltıarQe, Tnrld,. cunıhurl)'et merkes tıaDkumda " merkez ban 
Um .. ....,. JVkrde slraat baD.kUI pbelerbıde tebdil ettil'melert lllD ....... , ....... 


